
o problema discutido neste livro é clássico e bem 
conhecido: por que os acontecimentos políticos em um 

país como o Brasil não podem ser compreendidos e 
previstos em termos dos padrões conhecidos de pola
rização e conflito entre rieos e pobres, burgueses e pro
letários, exploradores e explorados? 

Há o enfoque estrutural que tem a ver com a ma
neira pela qual a sociedade se organiza para a produção, 
distribuição e realoeação política de bens escassos. 

O outro enfoque é o político e se refere às ma
neiras pelas quais os diferentes grupos na sociedade são 
ou não convocados, e têm ou não reconhecidos os seus 
direitos de participação no processo de distribuição so
cial da riqueza. 

São Paulo. desde o inicio do século XX, tem sido 
o selor maior, mais rico, mais industrializado e moderno 
do país. No entanto, nunca desempenha um papel 
político correspondente ;'l Sl1a importância econômic<l 

e demográfica nu con texto nacional. 

uma anâlise em profundidade desses f?roblemas e 
do fenômeno atípico q ue t~ São Paulo, t· oferecida ao!; 
leitores neste livro. 
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Este livro é: em essência uma 
tentativa de recuperar e alua
lizar uma impMtantc tradição 
da ciênc(a social brasileira: a 
preocupação com os grandes 
problemas da organ.ização po
litica nacional, 011, como se diz 
hoje em dia, com o "modelo 
político". Inscreve-se, portan
Lo, como proposta , na linha de 
Alberto Tôm:s, de Oliveira 
Vianna, Victor Nunes Leal, 
Raymundo Faoro, e tantos ou
tros. E como estes ilustres an
tecessores, apoia-se em uma re
visão ampla e rigorosa das ten 
dências de nossa formação his
tórica, dialogando com as mais 
diversas correntes de interpre
tação e mesmo acrescentando
-lhes, em diversos pontos, pes 
quisas ongtnais. Contém, J)es
te particular, uma dupla críti
ca, que certamente irá gerar 
uma polêmica das mais fecun
das : de UIll lado, contra as teo
rizações demasiado abstraLas 
sobre o desenvolvimento poli/i
tu, sc: m ac3 eCJuaoo apoio na pes
q lIisa hislúrl<:a ; de outro, con
tra certa m[)daHdade de pcs(Jui
sa Ilislúril";\ que, a pretexto de 
f'V iI ar a I 'Ilriza<.:ãn vazia, ('011-

vl'rl l· . ~)(' ( ' 111 illg(\UIIO l'llIpil"is-
1111), 1l1I, pior :1I1111a, l'ln pdri · 
I H ':\(;;10 dlly' lId I íl' ;a , Il V C'lj~ a aliO' 

I" L InduJ.\I II;11C>' I' II n"vu;1 IX' ~ 
pi 'C] II\! j) , di' IIW~ II 'I.'. 

I If }/l11 ,I II" filiO" J .. /'! II 

Substantivamente, a tese bá
sica do livro é a de um desen
volvimento contraditório. no 
processo histórico brasileiro, 
entre a tendência ao fortaleci
mento do poder central, em 
moldes burocrático-patrimo
niais, e as crescentes demandas 
de representação e autonomia 
por parte da "sociedade civil". 
O autor vê no estado de São 

. Paulo a singularidade de um 
desenvolvjmento histórico mais 
próximo ao modelo "represen
tativo" e antiburocrático, con· 
trapondo-se ao padrão "'coop
tativo" do poder central e das 
demais regiões do país. Esta
belece, assim, uma clivagem 
básica entre estruturas e pro
cessos simultaneamente tenden
tes ao autoritarismo e ao libe
ralismo. É ainda com base nes
ta Iúpólese que empreende, no 
último capítulo do livro, impor
tante esforço de avaliação crí· 
tica do aluai debate sobre a 
institucionalização de um "mo
delo político brasileiro" . 

Escrito por um cientista po
lítico com sólida formação ;n
terdisciplinar, São Paulo e li 

Estado Nncional abre amplas 
perspectivas para a rdlt-:,x;&o 
histórica e p()!íliclI. 

Cnp" d« 
CLALlS P. Ur:fl(.NI'I( 
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Direitos exclusivos desta edição: 

Difel/Difusão Editorial do Livro, São Paulo 

"A relação entre a análise do desenvolvimento político e a 
experiência histórica se parece à relação entre um cão amarrado 
por uma longa corrente a uma árvore e esta árvore. O cão pode 
mover-se em todas as direções, e pode até ter a ilusão de poder 
escapar. Mas deixe-o correr longe demais, e com demasiada 
pressa, e sua coleira o trará de volta, podendo até mesmo deixá-lo 
sem fôlego ( ... ). As grandes transformações que ocorreram no 
passado podem não voltar a se repetir da mesma forma, mas todas 
as teorias que tenham a pretensão de abranger processos gerais de 
transformações políticas devem ser consistentes com a experiência 
passada, e devem ser cuidadosamente testadas em relação a esta 
experiência, antes de adquirir aceitação mais ampla" (Charles 
Tilly, em sua introdução a The Formation of National States in 
Wcstcrn Europe). 
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CAPíTULO I 

POL1TICA REPRESENTATIVA E 
GRUPOS DE INTERESSE 

1 - Estado e Representação Política 

O problema discutido neste livro é clássico e bem conhe
cido: por que os acontecimentos políticos em um país como o 
Brasil não podem ser compreendidos e previstos em termos dos 
padrões conhecidos de polarização e conflito entre ricos e pobres, 
burgueses e proletários, exploradores e explorados, agricultura 
e indústria, financistas e industriais? Os fenômenos políticos 
parecem ser transparentes e facilmente inteligíveis quando pode
mos estabelecer uma conexão entre cada instituição e cada evento 
político, por uma parte, e um determinado grupo de interesse, 
setor ou classe social, por outra. A maioria dos esforços de 
nmílise política, em todos os países, tende a buscar estas conexões. 
O conhecido debate entre "pluralistas" e "elitistas" na ciência 
política norle·americana, por exemplo, tem a ver com a pergunta 
dI' Sl' os gmpos de interesse são muitos ou poucos, concentrados 
1111 dhpI'rsos, ati hoc ou permanentes; mas não coloca em dúvida 
" lalo dI' qlle a política é sempre uma questão de "agregação 
.I •. íllll'wssI's", de uma forma ou de outra (1). 

N.! 1I'IIIidlld." a sociologia política já demonstrou empírica-
111"111'. I' rll' flllfllll haslante irrefutável, que as pessoas, de uma 
1"1111'1 1\"1 "I. 1111" !a' i'lt('l't'ssam lnnito por política, que as eleições 
Ir 1101, III ,I ',," .It·'I'lIlndll:, 1'1Il lorno de tcmas pouco I'cladonHdos 

'II 1\. 1.111 .. 1I"tlo ,," II'IH i,l'. ,I '''.liI dí,nlssiio in('IIIl~1l1 R. Dahl. J'J6R; 
, I ",,1.1,\ I 'Ir, I , I' II", 101 ,u II. 1'1(./ 
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com interesses explicitamente definidos ou em função de divisões 
quase-ídeo16gicas do passado (2), Se esta é a situação para os 
sistemas políticos das chamadas democracias ocidentais, a situa
ção torna-se ainda mais aguda quando a mesma perspectiva é 
aplicada a um contexto como o brasileiro. Ap6s procurar em 
vão pelos grupos políticos estruturados, que deveriam surgir e 
acompanhar o desenvQlvimento da economia e sociedade brasi
leira, o pesquisador intrigado nota que, em sua pesquisa, 

"Os achados mais sugestivos... são relacionados com 
as relações indeterminadas entre desenvolvimento e associabili-

achados que na realidade .envolvem a confirmação de uma 
hí[lótiese nula. Primeiro, a transformação estrutural da socie-

brasileira não conduziu à formação de grupos de interesse 
autônomos, e com alto grau de interação, articulando 
demandas e competitivas... Segundo, estaS mu-
danças não parecem ter produzido coalizões multifacéticas de 
associações ao longo de linhas exclusivas e antago
rusticas. O caso brasileiro coloca em questão os supostos orto-
doxos das entre industrialização e polarizado 
de dasses. apesar da evidência a 
do aumento da associabilidade, não existe evidência au-
mento da influência destes grupos no processo de 
decisões em governamentaL Em resumo, a 
de grupos de pressão pode não ser um componente da 
modernização, tal como geralmente se pensa" (:\). 

Dadas ditiCt!ldad,;s empíricas da explicação política clás-
sica, fica a por que o antigo modelo de representação 
de grupos 1n1teres!i.e permanece vigente. A resposta tem a 
ver, em pri.me:ira aproximação, com o fato de que se trata de um 

aqui as contribuições dos grupos de l'V1ichi,gan 
seminais são A. Campbell, Philip 

Stokes, 1960; c Bernard Berelson, Paul 
Sobre a forma em que ° público 

Converse, 1964. Sobre a 
pCl'sistência através do tempo, veja G, 

(.3) 1971; traduzido do original inglês. Os 
são o autor desenvolve uma análise do sistema 
rico em termos de "autoritarismo" propondo uma conexão 

um processo de desenvolvimento em um contexto depen-
por um lado, e um sistema autoritário permanente, por 
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modelo aparentemente tão claro, tão convincente, que permanece 
como um pano ao qual se referem todos os novos 
desenvolvimentos teóricos. Mais profundamente, é possível mos
trar que isto se explica pelas origens históricas do pensamento 
$ocial e político contemporâneo, que se baseia, praticamente todo 
ele, na experiência Intelectual e política particular da Europa 
Ocidental desde, pelo menos, a Revolução Francesa. 

As análises dos problemas comportamento político nos 
chamados "países em desenvolvimento" não têm, em geral, o 
mesmo grau de sofisticação e metodo16gica tipificados 
pelas escolas de Columbia e e tendem a cair em 
grliln(jes grupos, um caracterizado tema de "cultura politica", 
outro pelo tema da 

Os teóricos da "cultura política" tendem a buscar as par
ticularidades de um determinado sistema político, valendo-se das 
mesmas para explicar as diferenças entre a realidade e o modelo 

representação de interesses. Estas peculiaridades, por Sua 
vez, são explicadas em termos de uma gama de teorias 
psicológicas, antropológicas e pskoanalíticas. Por exemplo, o 
trabalho clássico da Banfield sobre a "explica" a ausência 
de desenvolvimento naquela região "amoralismo familista"; 
Lucien Pye recorre aos "complexos inferioridade" dos bir-
maneses para explicar porque não implementam melhor seus 
int:er!:sses; McClelland fala na falta de um "need for achievement" 

outro, Suas conclusões se assemelham às mi nhas no que se refere à 
ele atribui ao papel ativo do Estado na vida política 

veI:selbstan,iigl:en Machte der Exekutivegewalt", conforme sua refe-
mas existem três bem importantes. Primeiro, 

a que faz entre um estnltural, o peso específico 
do Estado em uma sociedade, e uma característica de comportamento 
e "clima" político, o autoritarismo. Esta identificação conduz facilmente 
à velha noção liberal de que não autoritários são somente aqueles 
cm o Estado não é ativo na vida social o que não é 
l1e(:es,;ariialIlente verdadeiro. Além disto, esta traz em si um 

de explicação através de variáveis de "cultura , a 
que me mais adiante. Segundo, ele não 
a divisão entre os político e económico do com 
suas diferenças que são centrais nesta 
Schmitter que este tipo de regime é inerentemente 
g('r~lr já que se orienta para a manutenção 
'filO cm contextos de subdesenvolvimento e aspirações crescentes. 
d{':nda hrnsileira dos últimos anos mostra, no entanto, o 
h,gia f;kíl com 0$ modelos ibéricos. Cf. P. C. Scbmitter, 
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etc. (4). O resultado final tende a ser um tipo de explicação 
que recorre à "unicidade" ou "especificidade" da cultura polí
tica de um determinado país, deixando pouco espaço, assim, 
para explicações mais estruturais. 

Uma das principais dificuldades desta abordagem é que ela 
leva à noção bastante desconfortável de que as nações são presas 
de sua cultura política e não tenderiam, assim, a evoluir para um 
estágio em que a vida política pudesse ser vivida e compreendida 
de forma "apropriada". Uma maneira de resolver este problema 
é recorrer a teorias de desenvolvimento político ou, mais geral
mente, de modernização social. Aplicadas ao Brasil, estas teorias 
tendem a afirmar que o país "ainda" não desenvolveu condições 
adequadas para o surgimento de fortes grupos de interesse, que 
emergiriam quando aumentassem os níveis de diferenciação ins
titucional, valores modernos etc. (Ii). 

Um dos principais problemas dos modelos de modernização 
é a qualidade de suas predições. Em moda no princípio dos 
anos sessenta, elas perderam muito do seu prestígio com a estag
nação econômica da maioria dos países do mundo subdesenvol-
vido e a proliferação de políticos não-representativos. 
Gino Germani, por ( 6 ), havia previsto um processo 
contínuo e irreversível de expansão da participação política na 
América Latina que, obviamente, não ocorreu. Mas existe tam
bém um problema conceituaI importante: estas teorias não con
seguem explicar o que existe antes da ocorrência da modernização, 
já que todos os conceitos usados tendem a ser de tipo negativo: 
"indiferenciação", "difusidade de papéis", "falta de consciência", 
"pouca institucionalização" etc. 

É importante notar que esta maneira de pensar existe tanto 
nas chamadas teorias "burguesas" de desenvolvimento político 
quanto nas análises politicas ditas "marxistas", que utilizam a 

(4) As referências incluem E. Banfield, 1958; L. Pye, 1962; D. C. 
McClelland, 1961; G. A. Almond e S. Verba, 1963; O. Mannoni, 1956, 
e outros. O exemplo mais importante para o Brasil é, certamente, a 
obra de Oliveira Viana, que contém uma das primeiras e mais penetrantes 
análises da realidade politica brasileira, em contraposição à sua fachada 
institucional. Suas explicações, no entanto, caem no âmbito das análises 
de cultura politica, com sobretons racistas e pseudo-antropológicos, hoje 
fora de uso. Cf. Oliveira Viana, 1949, e Oliveira Viana, s.d. 

(5) Os textos evolucionistas mais conhecidos nesta linha são, prova
velmente, os de G. A. Almond e B. Powell, 1966; e Daniel Lerner, 1958. 

(6) G. Germani, 1962. 
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expressão "classe em si" para caracterizar uma classe que "ainda" 
não está consciente de seus verdadeiros interesses. Em ambos 
os casos, existe uma noção mais ou menos explícita de que a pas
sagem do estágio inicial (tradicional, primitivo, em si) para o 
final (moderno, para si) se faz através da industrialização (ou 
acumulação capitalista). Um exemplo recente da esquerda desta 
vertente é um estudo da classe operária brasileira, que supõe ser 
ela a vanguarda do desenvolvimento social, econômico e político 
do país: 
"É o proletariado, objetivamente, este estrato dinâmico, o que 
não significa que, em sua maioria, já esteja consciente desta sua 
função na sociedade. Encontra-se, como apontamos atrás, em 
processo de alcançar o conhecimento desta condição, pelos fatores 
da ação intrínseca e extrínseca, fundamentalmente pelos últimos, 
o que pressupõe ainda uma longa caminhada na direção da total 
conscientização" (7). 

Mais recentemente, estas teorias de desenvolvimento pré
-determinado passaram a admitir, mesmo em sua vertente liberal, 
a noção de um período "interveniente" de autoritarismo político 
no caminho entre tradicionalismo e modernidade. Mas, em geral, 
ambas as vertentes têm dificuldade em explicar a embaraçosa 
persistência e o inesperado comportamento destes regimes "inter
venientes" (8). 

Talvez a mais importante e também a mais óbvia razão para 
o fracasso dos modelos interpretativos mais correntes é que, se o 
Brasil não é certamente um país desenvolvido e industrializado 
como a Europa Ocidental ou os Estados Unidos, tem também 
pouco a ver com uma sociedade "tradicional" ou "feudal". O 
país foi, afinal de contas, colonizado por um dos principais cen
tros de poder colonial de seu tempo e, desde sua independência 
em 1822, manteve contatos intensos com os centros económicos 
e culturais mais ativos do Ocidente tais como, Inglaterra, França, 

(7) M. Vinhas, 1970, p. 271. 
( 8 ) Um dos beneficios não planejados dos regimes fortes e autori

tários nos países subdesenvolvidos tem sido um crescente esforço da teoria 
política para entendê-los. Referências sobre estes novos desenvolvimentos 
teóricos incluem os trabalhos de Barrington Moore, de Juan Linz sobre a 
Espanha, os de Germani e Organski sobre o fascismo italiano, assim como 
() conceito de "representação não-democrática" sugerido por David Apter. 
Cf. B. Moore, 1966; Juan Lins, 1964; D. E. Apter, 1968; A. F. Organski, 
(%9. Veja também o excelente trabalho de Schmitter, 1974, publicado 
'!l1óltldo este texto já estava terminado. 
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Alemanha e Estados Unidos. A população nativa encontrada 
WVHU'~U.C:'''''' era bastante rarefeita e foi eficazmente elimi
tornar1UO o Brasil radicalmente distinto de outros países 

latino-americanos em que a administração colonial foi su~erim-
a uma nativa tradicional, densa e bem organtzada. 

certamente a importação do escravo africano, mas a 
se conc;ntrava justamente nos setores mais capitali

zados, que eram os mais modernos do país. ~esde o fim ~o sé
culo XIX, o país transformou-se em um palo de atraçao ?e 
correntes migratórias internacionais, principalmente da Itáha, 
Portugal, Espanha, Alemanha e, posteriormente, Japão. O que 
temos em síntese, é um pais que tem se transformado, acordo 
com linhas próprias, em função do tipo de colo~açã~ ~ue. 
e das relações que manteve com os centros maIS dmamlcos da 
economia internacional. Estas 
algumas das quais trataremos de são 
perfeitamente "modernas", ainda que não , e 
devem ser consideradas de um marco conceituaI especí
fico e novo. 

Existe uma série de aparentemente perturbadores a 
respeito da hist6ria política. brasil~i.ta, fazen:- cc:m que .0. 

necessidade uma perspectiva teotlca ~eJa amd~ m.alS 
premente do que a discussão anterio.r possa sugerir. O prime1ro 
e mais importante fatos é a talta constante de correspon
dência entre as instituições formais do país e sua realidade social 
e econômÍCa. Oliveira Viana tinha uma consciência aguda desta 
distinção, e para a elite política brasileira, nos anos 
estava ainda 

"nesta da política em que o Estado é concebido 
como uma estrutura estranha à sociedade, ajustado a ela, vindo 
de como que por direito divino - e não emanado dela, 

das suas condições materiais e de espírito, vivendo 
de sua "cultura" e sofrendo a influência de suas trans

(9) . 
acordo com esta perspectiva, as elites são culturalmente 

alienadas, e o sistema político é criado não em função dos inte
resses e preferências de grupos sociais determinados, mas em 

(9) Oliveira Viana, 1949, vaI. 2, p. 22, por décadas, 
as teorias de "localismo" e "familisrno" que surglr"iU nos anos 50 e 60 
como explicações para problemas de "atraso cuja referência mais 
notória é o trabalho de BanHeId. Veja E, 1958, 
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função de estrangeiros mais ou menos prestigiosos. A 
conseqüência, acordo com Oliveira Viana, era não somente 
a falta. de correspondência entre as estruturas informais de poder 
e o slstema formal de ordenação jurídica, mas também uma 
grande discrepância entre um modelo de organização política 
que pressupõe altos níveis de agregação de interesses e uma popu
lação preocupada com temas nacionais, por uma parte, uma cul. 
tura política em que os horizontes dificilmente ultrapassavam o 
nível10cal e os interesses mais imediatos. 

A própria noção de que os grupos políticos devem repre
sentar interesses tende a ser como impr6pria pela elite 
I:rasileira. Ao contrário, sempre prevaleceu a idéia de que par
udos e políticos devem se colocar "adma dos interesses", e ter 
sempre em mira os objetivos da nação como um todo. Um 
questionário aplicado aos participantes da Quarta Convenção 
Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil em 1970 dá uma 
hoa indicação fato. Quando perguntados sobre se os par. 
ti&:s políticos brasileiros deveriam representar diferentes grupos 
de Interesse ou permanecer acima de interesses privados, a gran
de .maioria_ optOt~ peja última alternativa, uma atitude que pa
rena ser tao maiS forte quanto maior fosse a idade do entre
vistado ( !!): 

Quadro 1. Atitudes de advogados brasileiros em 
aos partidos políticos 

Faixa deidade 

)\!'I'('ditn que 
Jovem lJeia Idade Mais Velhos 

os parti. 
do~ devem representar 
Rl'tlpOS de intetcsse 2J,5% 17,8% 0,0% )\('I'edita que os pard-
t!o~ devem permanecer 
jI('inlll de interesses pri-
vudus 7J,5% 82,2% 91,6% 
NUIl slIh"/não responde .3,0% 0,0% 8.4% 

TOTAL 100% 100% 100% (N) (.34 ) (56) (12) 

F"lIh-: Wl' nula 10. 

Total 

17,6% 

80,4% 
2,0% 
--
100% 
(102) 

( ! (I) /\Wadl'ÇO 11 Lúcia Gomes Klein pelo uso destes dados ainda 
1111" I'llh'klldos. O relat6rio global da pesquisa está em O. B. de Lima 
II. I. M. (;ollles Klein, A. Soares Martins, 1970. 
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A existência tão difundida ideologia do interesse geral 
faz com que exista uma diferença profunda entre os níveis mani~ 
festo c detivO da vida política, em contraste com o que ocorre, 
por exemplo, nos EUA, em que se reconhece explicitamente as 
intenções que enformam a instituição do lobby. Mas seria equí~ 
vocado supor que se trata de um simples fenômeno ideo16gico, 
uma superfície sob a qual nossa realidade politica não se dife
renciaria das demais. O fato é que, no Brasil, é geralmente 
difícil estabelecer conexões precisas e bem determinadas entre 
governantes e decisões governamentais, de um lado, e classes 
sociais e grupos de interesses específicos, de outro, Não há dú
vida, certamente, que nenhum governo brasileiro se propôs a 
alterar de forma realmente drástica o sistema de propriedade 
da terra; mas isto não significa, necessariamente, que estes go
vernos tenham sido "controlados" pela elite rural, cuja força 
política tem, na realidade, decrescido de forma constante e pro
gressiva nos últimos 40 ou 50 anos, Um outro exemplo: é fato 
que o pais tem sido palco de períodos de industrialização intensa, 
com Vargas depois de 1937, com Juscelino Kubitscheck depois 
de 1955, e novamente nos últimos anos. Ninguém diria, no 
entanto, que estes tenham sido governos "dominados" ou "con
trolados" pela "burguesia industrial" (11 ), Em um terceiro 
exemplo, setores militares sempre tiveram grande participação 
na vida politica brasileira, mas as tentativas de estabelecer um 
vinculo entre esta participação e as "classes médias" 
nunca passaram de um esforço pouco compensador para "ex
plicar" a falta de correspondência entre a instituição militar e 
grupos de interesses sócio-económicos claramente definidos (12). 

(11) Na verdade, os esforços no sentido de ajustar a realidade à teo
ria têm levado a afirmações deste tipo. Por exemplo, em sua análise da re
volução de 1930, que discutiremos mais adiante, Octávio lanni afirma que 
"a revolução de 30, a despeito de não ter sido conduzida nem alimentada 
preponderantemente pelas burguesias industrial e financeira nascentes, nem 
pelo proletariado incipiente, deve ser interpretada como um momento 
sUl'cresttutural da "acumulação primitiva", que funda a industrJ.a1ização 
posterior". (Cf. O, lanni, 1965, pp. 135·6.) 

Em outras palavras, ela foi, "objetivamente" (o que significa, na rea-
liduJc, de acordo com a subjetividade do analista) uma revolução butgUesa, 
já qUL. eX post facto, ela conduziu ii. industrialização, Este tipo de inteI
prl'lllçllO dispensaria qualquer esforço para identificar, empiricamente, quem 
wndll:r.iu c alimentou o movimento de 30, ainda que saibamos que não 
IlIi IICllhulIl d,lS atores sociais referidos acima. 

( 12) Pllrtl uma discussão e, em última análise, uma defesa da visão 
.III~ lIIí1íhllt'~ 1111 América Latina como representantes das "classes médias". 

/to 

Impressionante e muito ueo . 
fato de o principal Estado d~Fe co~preen<;H~o é tamh611 o 
~unca :er desempenhado um a lderii~o brasllelra, São Paulo, 
lmportancía econômica e dem~ ~. po uco correspondente il slIa 
Paulo, desde o início do sécul g::bc1ca 

no ~ontexto nacional. S:íll 
rico, mais industrializado e o d ,tedm Sido o setor maior, mais 

d
A • mo erno ° país 1 ~cla no entanto, de que este desen .' . amp fi cvi-

mico progressivo tem sid volvlmento SOCial e eCü1lô, 

política, Um indicador di~toaCéompanha~o de relativa deprlvaç:ío 

P l
't' .' o tamanno reduzl'd d . I 

o 11C05 naClOnalS (UDN PSD PTB o os partluls 
durante o período 1945-64' e~ta si ) n_o Esta~o de São Paulo 
pelo fato de que desde 19.30 tuaçao é amda corroborada 
Jânio Quadros s; originou naq slm~te o frustrado governo de 
até 1930, é geralmente' con~l'duee d stado, A República Velha 

1
.. -" era a como ' d ' 

O 19arqUla política de São Paulo dividi o peno o. em que <\ 

O ~ontrole do sistema político nacion 1 u com a de Minas Gerais 
adiante, pareceria que mAsm a. ~as, como veremos mais 
São Paulo era muito ~en~r dO neste perlOdo, a preeminência o que seu peso econô ' . . 

Estudiosos do sistema l' . . . mICO sugerma. 
o modelo de representação r t co bras~elro que trabalham com 
dificuldade em reconhecer e c asses ou e grupos têm, em geral 
vação política do centro e;o~o;mntl,endder est~ surpreendente deprí: 

d 
co o paIS Um d ", 

os movimentos li . os pnncipalS 
Weffort, depois de dizer que ,,~op~dstas no Brasil Francisco 

, _ sãc:. específicas de uma eVl :nte q?e as c?ndições pau-
poslçao unica no Brasil", afirma u cl~ade mdustrtal que ocupa 
metrópole, ela se constitui em u!:: eJita,~ente por ser uma 
política de massas no Brasil" (13) O mo e o para a análise da 
o fato de que São Paulo re " autor ~arece não considerar 
atípico de industrializaça-o e prbes.c?ta no pa1S um caso único c 
sua Utl ade como "mod 1 " mu aneas o que aEeta 'lid ur anlzação si It

A 

trata aqui de um simples :qO, para o resto do BrasiL Não se 
ceitual decorrente do modeloulvoCc:.}, ,mas de uma dificuldade C011-
'd . ana ltlco' 1" 1 entidade entre crescimento ~ .1mp lato, que supõe uma 
zação-particípar<ío polit!' E e~dono~lco-urbanização-industr1ali-

r' ca. sta 1 entidade f . d . 
no trecho em que Paul S' Ica run a maIS tra118-

Belo Horizonte um caso" tr mger assemelha o crescimento 
• _1' ' "'x emo de b . H trlauzação, com o de São Paulo' ur aruzaçao sem índus-

.- . 
:pe!:s!~.~un, 1%G5. l!ma visão muito mais uu.Ia por . O Donnell 1972 adequada do problema é II 

(13) F. C, Weffort. 1965. . 
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"Belo Horizonte cresceu a uma taxa apenas pouco inferior (a 
SHo Paulo) - 6,8% que revela o considerável impulso to
mado pela sua industrialização" ( 14 ). 

Mais adiante, tratando de explicar como con-
tinuou crescendo, ao passo que a taxa de di-
minuiu, diz que "o crescimento da indústria acarret~ . ,ex?~n
são do setor terciário da economia". O modelo teorlCO lmphclto 
dificulta a percepção do fato, por outra pa~te óbv.io~ d: que 
pode haver urbanização e ~ s~ID: llld~stnahza5~o; e 
que Belo Horizonte cresceu razoes adm1ll1st.ra,tlvas, poh,t1cas e 
sociais, diante das quais a é uma atlvldade de Impor-
tância secundária e subsidiária. Quando não é possível asse-
melhar São Paulo ao resto surge muitas vezes a ten-
dência de considerá-lo como um desviante" no quadro na-
cional; mas isto é certamente problemático quando se trata do 
próprio centro da economia nacional. 

2 - Um Marco PfP1'P11,,'tll Estrutural: Capitalismo Ocidental 
e Patrimonialismo. 

No restante deste livro, os problemas discutidos até aqui 
serão tratados em dois níveis. Um é estrutural, e tem a ver com 
a maneira pela qual a sociedade se organiza para a produção; 
distribuição e realocação política de bens escass?s. O outro .e 
mais especificamente político, e se refere às manenas pelas quaIS 
os diferentes grupos na sociedade são ou não convocados, e têm 
reconhecidos ou não seus direitos de participação no processo 
de decisões relativas à sodal da riqueza, 

A abordagem estrutural é baseada na noção .q~e ~xiste 
uma linha específica de , . orlgl:1ána?a 
Europa feudal e que conduz às sociedades caplta~lsta.s oClde!lt!llS, 
modernas e desenvolvidas de hoje. Esta expenêncla part1cul~r 
tem servido de referência positiva ou negativa para o entendi
mento de um outro tipo de desenvolvimento hist6:i~0: aquel; 
que parte de uma outra variante de sist~mas p?htlcoS tra~l' 
cionais, o patrimonialismo, e conduz a um tIpO radicalmente, dis
tinto de sociedades algumas subdesenvolVIdas, 

(14) P. Singer, 1968. Os são meus. As entre 
os processos de industrialização e Uttlaruzaç:ac são, em contraste, centrais 
na explicação que Neuma Aguiar para as variações de 
mobilização política dos trabalhadores brasileiros. Cf. N. 
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dutras socialistas, outras ainda com uma vívida experiência de 
autoritarismo e fascismo. Esta é, certamente, uma distinção muito 
genérica, e a realidade é muito mais complexa em suas nuances 
infinitas. Mas é possível, ainda assim, afirmar que esta distinção 
de weberiana não foi suficientemente explorada a 
ponto menos, colocar em questão o paradigma teórico 
dominante que, ainda que derivado da primeira tradição his
tórica, é aplicada para a segunda com grande perda de com
preensão e poder explicativo. 

conceitos serão discutidos em detalhe mais adiante, 
mas ser conveniente ilustrar aqui a idéia para melhor cla-
reza. possível pensar em "desenvolvimento político" em ter~ 
mos de um crescimento contínuo de participação política, direito 
de voto etc., em uma sociedade. Problemas de ins
tabilidade política ocorrem, de acordo com este ponto de vista, 
quando a velocidade em que cresce a habilidade de lutar por 
uma parte maior da riqueza nacional é superior à velocidade 
de crescimento desta riqueza; ou, em termos políticos, quando o 
processo de "construção nacional", e tudo o que isto implica 
em termos de incorporação de grupos marginais, difusão de va
lores modernos, difusão dos meios de comunicação de massa etc., 
é mais rápido que o processo de desenvolvimento do Estado e 
de institucionalização de mecanismos políticos nacionais. O re
sultado é instabilidade política e, finalmente, fechamento político 
e regimes fortemente centralizados. 

O que este tipo de raciocínio deixa de lado é que, muitas 
vezes, as causas do desequilíbrio estão do outro lado; que insta
bilidade e autoritarismo não são, necessariamente, conseqüências 
de um "excesso" de demandas em um contexto de pouca indus-
trialização e recursos mas, talvez na maioria dos casos, 

de uma capacidade sodal de articulação 
e representação de em um contexto de concentração 

de poder nas mãos do Estado. Quando isto ocorre, 
ns tentativas de aumentar e articular a representação de interesses 
na sociedade são ou suprimidos ou cooptadas, e o resultado é a 
debilidade e dependência contínuas dos grupos sociais articulados, 
t~m ao centro 

A razão pela qual estes fatos tão simples e evidentes são 
lantas vezes ignorados tem a ver com o modelo da representação 
poHt!ca. De acordo com este modelo explicativo, o Estado 
(\ por definição, o representante de um determinado grupo ou 
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"da sociedade" e a noção de que () Estado representa 
"a si mesmo", sem co;responder a uma determinada classe sacia] 

o dos bastidores, fica impossível de conceber. Desta 
a análise do sistema politico em função da estrutura 

e comportamento do Estado e da burocracia govern~mental, em 
suas diversas manifestações, aparece como desprovIda de con
teúdo efetivo, e é vista como um simples exercício formalística 
referido a uma entidade política sem rosto e sem nome. Eu 
negaria, no entanto, que a análise p~l~tica" a partir do ,~~tado 
implique a de uma estrutura. polItIca parad~ no_ar , md~
,pendente e não relacion7da ~o~ mt~r~sse. e ~otlva~oes. econo
micas. Nos sistemas pattlmOmalS tradiclOnals nao haVIa dlf7ren,!a 
entre as poHtica e económica da sociedade. A ligaçao 
íntima entre estes aspectos é também uma car~cterística pred~-
minante de cm que o aparato estatal e grande e muln-
funcional c historicamente, ao surgimento de grupos de 
intel'csse Hllt\Ínomos c articulados. Nestes contextos, a busca 
do podct polítíco nno é simplesmente feita para fazer 'pr:v~lecer 
esta ou aquela política, mas visa à posse de um pattlmO~lO de 
grande valor, o controle direto de uma fonte substancIal de 
riqueza. 

O próximo capítulo se refere e~atame::lt: à dis~ussão desta 
questão dentro de um contexto de dlferenclaçao reglOnal: É su
ficiente no momento, notar que, enquanto estrutura soclal con;
plexa e organizada, com grande capacidade ?e produzi,r .ou extraIr 
recursos do meio externo ou de outras umdades SOCIaIS, a orga
nização estatal é uma unidade de análise sócio-politic~ tão. di~na 
e válida quanto, por exemplo, os mercadores, os latIfundIárIOs, 
os capitalistas financeiros ou a classe operária. Tudo depende, 
é claro do tamanho relativo da estrutura do Estado, sua força 
relativ~ e sua dependência em relação a outras unidades sociais, 
e do tipo de atividade que o Estado desempenha dentro do 
sistema produtivo da sociedade. Cada caso é diferente, e va· 
riações históricas vão desde o extremo das "sociedades hidráu
licas" referidas por Wittfogel, nas quais todo o sistema de p~o
dução sodal é controlado e dirigido pelo Estado, at~ as SOCIe

dades relativamente "desestatizadas" da Europa Octdental do 
século XIX. A divisão entre "Estado" e "sociedade civil", que 
coloca todas as atividades produtivas do lado da sociedade e 
todos os eventos políticos do lado do Est.ado, não pas~a de um 
evento histórico particular, que não deverIa ser generalIzado. 
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.3 - A Perspectiva Política: Cooptação e Representação 

O segundo de análise proposto neste livro é 
Não há dúvida que o sistema politico, enten

dido em um sentido restrito como a arena na qual recursos 
escassos são disputados por classes e grupos sociais e lOS,tlt1111ÇIOCS 

tem importantes conseqüências 
dade como um todo, que não podem ser entendidas "UJJ.jJ, ... ,"u'-'u .... 

pela cIassista dos detentores do poder, nem mesmo 
nos contextos mais "puros" de politica rel[)re~senta 
tamente, uma grande diferença entre o 
rico ocidental dominado por um partido 
e um regime politico fascista no mesmo 
ticamente, pela mesma burguesia. A relação empírica, que cer
tamente existe, entre a organização de um sistema político e 
as características mais estruturais da sociedade não ser 
utilizada em lugar da análise especificamente política que não 
seria vista como um simples exercício analítico cujas 

derivariam logicamente do conhecimento das ,-"",,,,-.'<;j,1:>I.1'-'''' 

estruturais da sociedade. Neste livro, será proposta uma relação 
íntima entre "patrimonialismo", uma característica estrutural, e 
"cooptação política", própria do nível político; a relação entre 
estes dois elementos é sugerida pela expressão "patrimonialismo 
político", Uma vez que esta relação genérica seja estabelecida, 
o importante é ver como ela varia, como ela se relaciona com 
outras formas de participação politica, e como ela afeta o pro
cesso de mudança social e política. 

A expressão "cooptação politica" é sugerida para J:el[eJ:.1J:-~;e 
a um sistema de participação política débil, dependente e con
trolada hierarquÍcamente, de cima para baixo. A primeira con
dição necessária para a existência de um sistema de cooptação 
é que algumas pessoas e grupos sociais, fora da 
arena politica, tratem de participar dela e ouvir. A 
ratura política da Europa Ocidental fala em "enfranchisement" 
para referir-se ao processo de incorporação de grupos e classes 
ao político (15). O termo, que traduzir lite
ralmente por "licenciamento", tem uma conotação de aquisição 
de direitos ou maioridade política, e não tem, V'E,.u •• _~, .. v.,uu'-a' .... 

correspondência na língua portuguesa. Este 

Para uma análise do 
U<;:ílder.ltal, Cf. R. Bendix, 1964 e 

na Europa 
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guagem aponta para uma segunda condição: a de que os que 
controlam o sistema político tenham meios para comprar ou, 
de alguma forma, incorporar estes esforços de participação, de 
~al maneira que vínculos de dependência sejam estabelecidos entre 
os detentores do poder e as lideranças poUdcas ~mergentes. 
Ass,im, a participação politica dcJxa de ser um direito e passa a 
ser um benefício outorgado e, em princípio, revocável. Como em 
qualquer ripo ideal, este arranjo ocorre tOdo o tempo em todos 
os sistemas pollricos abertos, e não é uma peculiaridade brasi
leira . Mas cooptação política tende á predominar em contextos 
em que estruturas governamentais fortes e bem cstabel.ecídas 
antecedem historicamente os esforços de mobilização política de 
grupos SOCI3IS. Quando isto ocorre, posições governamenrnis 
siío buscadas não tanro como recursos para a implementação de 
interesses de tipo económico, mas como forma de mobiüdade 
~()ci;d c oCl1Jlndonnl per se. Isto significa que a administração 
púhlicn é vista como um bem em si mesmo, e a organização 
gttVernllmenul tem as características de um patrim6nio a ser 
explorado. c niio de lima estru rura funcional a ser acionada 
pMa n obtenção de fins heterónimos. Uma vez gue posições se 
tornam mais importantes que funções, o setor público tende, 
naturalmente, a inchar, Este tipo de administração patrimonial 
tende a ser incompatível com participação política ativa e res· 
postas governamentais eficientes a demandas da sociedade. Quan. 
do a necessídade o exige, no entanto, ela pode se prolongar na 
forma de estruturas político-partidários que são organizadas, pa
trocinadas e conduúdas de cima para baixo, muitas vezes por 
processos de mobilização. 

Existem outras duas importantes noções ligadas ao conceito 
de cooptação polfrica. Primeiro, O peso, neSte tipo de arranjo 
politico, está localjzado no lado da administração central. na 
cidade, no lado "modetno" do país. Não há dúvida que uma 
fração importante da elite política brasileira tem si,do recru
tada nas áreas rurais, mas já vimos que isto não pode ser inge
nuamente interpretado como um processo de "represenrltção" 
do campo junto ao governo central (10). Desde Victor Nunes 

(16) t interessante notar que, na América Latina·, puticamente 
não cxistWl, nem nunca existinlm, partidos políticos que Se definam como 
"n~NÍrios" ou "cUl"1lis", o que tem ccrtamcnte a ver com o fl1to de:: que 
;tS elites de base rural nunca se viram corno um grupo de interc::~se dís-
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Leal sabemos que existe na politica "tradicional" Drnsilcir:t \1111:\ 

relação simbi6tíca de dependência enlIe administração cCIIII'nl 
e poder local: e que poder e dominação são geralmente jmpo~ll1~ 
de cima para baixo, e raramente de baixo pllra cima. A Repú
blica Velha, que foi em muitos aspectos um período de grnndc 
poder dos chefes locais e regionais, fOÍ também o período cm 
que resultados eleitorais eram forjados sem mlÚores preocupaçõt:.~ 
de decoro, pelos partidos dominantes, e os governos ccntr:ti~ 
geralmente "elegiam" quem desejavam. A poHtica que normal
mente se considera "trlldicional" no contexto brasileiro não (; 
rural, roas urbana, "moderna", e levada a cabo por uma elite 
com refinamento e habilidade necessários para conrmlar um apa· 
relho esratal bastante complexo. 

A oulta noção ligada lIO conceito de cooptação é que não 
exisre, neste tipo de sistema, muÍro lugar para representação de 
interesses no sentido do modelo mais clássico, europeu, do ter
mo, Este modelo supõe que o surgimento de uma economia ca
pitalista mais ativa em um país tende a gerar grupos de interesse 
a.tívos nos dois lados da divis8.D social de clilsses . O tipo de 
política que assim emerge implica, geralmente em mais preo
cupações com politicas governamentais que com empregos; guan
do os políticos aumentam SI!U poder e prestígio, aumenta tam
bém a necessidade de as lideranças corresponderem às expecta
rívas e demandas das bases que lhes outorgam poder. Eles 
podem tornar-se burocratas de seus partidos, mas dificilmente 
burocratas governamentais; e, se o fazem, tendem a perder suas 
bases de apoío político. No sistema de cooptação, pelo contrá
rio, quanto mais Intima a participação do líder na burocracia 
govern:\lDental, maior sua força política., já que terá mais recursm 
para manter o Controle de sua base política. Aí reside a expli
cação das repetidas vit6rías eleitorais dos partidos de governo 
em regimes desse tipo, chegaodo muitas vezes a sistemas IIlli

partidários QU de partidos gove.rnamentais imbatíveis. 

É possível mostrar que, se formas embrionárias de rcprc
sentaçio política existiram no Brasil, elas tenderam a se WIl

centrar na área de São Paulo. Elas nunca chegaram a ser snfi
dentemente fones para moldar o quadro político nacinn!ll. m;IS 
foram suficientemente significativas para mllntêr O E~lado dI' 

tinto e diferenciado do centro dl" poder nocioml. Vt'í:l. (l"r" i'I", " 
Schwartzman, 1966. 
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São Paulo como uma entidade politicamente diferenciada dentro 
do país. Tanto 08 sistemas de cooptação quanto os de repre~ 
sentação têm seus lados conservador e liberal, ou de direita e 
esquerda, e esta perspectiva quádnlpla é, possivelmente, o melhor 
ponto de vista para o entendimento do processo político brasi
leiro através do tempo. 

Esta imagem do cenário político brasileiro como o uma 
confrontação entre dois "sistemas", ou "estilos" de participação 
política, não corresponde às noções usuais existentes sua 
evolução, particularmente depois de 1945. De fato, o 
de 1945-64, que foi uma era de competição UILUUIJ«" 

também um período de crescente participação e 
política e de surgimento de oposições ideológicas. 
somente este período, temos toda a impressão um 
volvimento ao longo do contínuo tradicional-moderno, ou classe
-em-sI classe-para-si. Um exame mais cuidadoso mostra, no 
entanto, que este processo ocorreu no contexto da polaridade 
cooptação-representação, ao colapso do sis
tema representativo em 1964. 

que de interesse 
(ou política de versões con-
temporâneas democracia e uma das que 
poderiam ser extraídas desta análise exemplo, que exis-
tiria somente uma forma de para um sistema mais 
aberto de participação política: o papel de Paulo 
na política nacional, ao longo de toda sua estrutura 
cação sócio-econômica, fazendo com que este sistema 
se expanda até predominar sobre as demais do 
não-industriais e rurais. É daro que as coisas não são tão sim
ples assim, mas esta é certamente uma linha de especulação que 
ainda não foi explorada em toda sua extensão pelos que se 
cupam em pensar nos destinos do "modelo brasileiro". 
termos gerais, reconhecer o papel limitado da política representa
tiva no Brasil poderá conduzir, .em última análise, a novas visões 
sobre como o sistema político poderia ser organizado no futuro, 
com alternativas que vão desde uma antiutopia hobbesíana até 
modelos de descentralização e democratização intraburocráticas 
e 

Nenhuma análise da evolução política brasileira seria pos
sem levar em consideração o papel nela desempenhado pelo 

setOI: militar. Comparto com Samuel Huntington a idéia de 
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que o comportamento político dos militares deve ser visto e 
entendido em termos característicos da instituição militar e 51l<lfi 

relações com o sistema político como um todo, antes que cm 
termos de uma suposta de interesses dassistas 
via Forças Armadas (11). Isto não significa, evidentemente, que 
não seja possível, muitas determinar o componente elas-
sista de um grupo militar e que este componente não 
tenha uma força explicativa considerável (18). No caso do Brasil, 
no el1tanto, é bastante daro que o fundamental é entender o 
estabelecimento militar como um setor dentro da estru
tura do Estado, com uma característica peculiar de origem histó
rica, não social, mas regional. É sabido que ° Rio Grande do 
Sul tem sido, no tempo, a principal fonte de recrutamento da 
elite militar brasileira, um fato que examinaremos com vagar 
mais adiante. 

4 Conceitos, Teorias e Paradigmas 

o leitor familiarizado com a literatura sociológica e política 
corrente sentir-se incomodado pelo uso, muitas vezes 
impreciso, que aqui é feito de termos tais como "estrutura", 
"sistema", "processo", "teoria", "modeIo", "paradigma" etc.; 
leitores menos familiarizados poderão buscar definições ou cono
tações de sentido que, em muitos casos, não encontrarão. Acre
dito que esta perplexidade seja própria das ciências sociais (19), 
e o exercício de definir termos conceitualmente precisos sem 
referentes empíricos geralmente à aridez 
formalista e vazia dos sistemas taxonômicos pseudo-
científicos. Conceitos são que utilizamos como nos 
seja útil em determinado momento, inteligíveis 
pelo contexto, e não devem ser seu sentido 
além do que foram chamados a modo 
aqui o termo "sistema" é 
sem nenhum compromisso com "teorias 

( 17) Cf. S. S. l:Jufltlng:ton, 1957. 
(18) Um exemp,lo clássico de identificação entre o setor militar c 

cIassistas bem definidas é o da Prússia. Veja, a II. 
lI.osemr:,erg, 1966. 

(19) Pata uma discussão mais ampla do problema, veja S. Schwartz·· 
man, 1971b. 



n,llistas" e significando um conjunto relações SOCIaIS e pautas 
de comportamento ou menos estruturados). "Estrutura", 
cm geral, se a sistemas permanentes que têm a 
ver com a forma como a sociedade se organiza a obtenção da 
riqueza, sua reprodução e conservação do tempo (em 
outro contexto, "estrutura" pode significar, simplesmente um 
conjunto unidades com relações de qualquer tioo defi~idos 
cntre ), • 

Um pouco complicado é o uso de termos como "teo-
ria", "modelo" e E . / . . "Xlstem varIOs níveis de expli-
citação e articulação de proposições em ciências sociais 
e, desde o trabalho Merton, é costume distingui-los 
por diversos nomes (metodologias, orientações sociológicas ge-
rais, análises interpretações post factum, generali-
zações teorias propriamente ditas, estas definidas 
COmo logicamente relacionadas e empi-
l'Ícamente "Modelo", em uma de suas acep-
Ções, é o mesmo que "teoria" no sentido mertoniano, em um 
estágio em que a tem precedência sobre a parte 
empírica. Aqui, no entanto, ao falarmos do "modelo de política 
r~presentativa", estamos mais em uma representação 
flgurada e pouco da realidade, utilizada como refe-
rência para análise, e menos no sentido anterior, difundido a 
partir, principalmente, ubiqüidade dos modelos econô
micos (21). Neste sentido, a noção modelo se aproxima da 
de "paradigma", tomada também em um sentido amplo como 
um conjunto de proposições, noções, de verdade e su
postos sobre o mundo que permeiam uma determinada atividade 
de conhecimento científico (22). 

É necessário em conta estas distinções por uma razão 
importante: no decurso deste livro, muitas idéias serão discutidas 

(20) Ct R K. Merton, 1967. 
(21) Para uma discussão sobre a utiliiza,ção de "modelos" no sentido 

anal,1gico, ainda que altamente geIJér.icos, Cf. W. Deutsch, 1966a. 
(22) utiliza o termo "paradigma" para referir-se a uma codi-

fi.caç:ío de uma teoria substantiva e procedimento analíticos rela-
l'lonados a ela. tal como ele mesmo o faz em relação 11 teoria funciona-
lista (R. K. Merton. 1957 e O termo é utilizado em um sentido 
mais amplo por T. S. Kuhn, para caracterizar a atívidade científica 
"normal", que parte de uma série de supostos teóricos e epistemológicos 
,hln;; e não questionados. ~ 

.. ~ 

em termos seus paradigmas implícitos, muito mais que cm 
termos de suas formulações explícitas. Por nenhum 

atento da realidade brasileira desconhece existem 
~",r",n;r"o profundas de tipo político entre Minas e 

ou desconhece que este último desempenhou um papel 
na hístórÍa política do país. No entanto, 

como mostrar, este conhecimento não parece ter 
ao nível mais básico dos paradigmas explicativos que 

estes mesmos autores utilizam, o que os incapacita a incorporar 
esta em suas explicações de uma forma não casuística e 
circunstancial. Um antro exemplo é a referência que faço à 

marxista que toma o sistema politico como "superestru-
, e algumas das conseqüências que deriva disto. É bem 

sabido que muitos autores que se consideram marxistas oferecem 
versões bastante complexas e sofisticadas desta e, ao deixar 

pareceria que uma teoria simplista eSlrlves~;e 
montada aqui com o intuito único e exclusivo de refutá-Ia pos
teriormente. O que importa neste contexto, no entanto, é 
este paradigma permanece e preside o entendimento de 
autores, independentemente de sua ortodoxia marxista ou 
seu grau de consciência do problema, Minha é 

as dificuldades conceituais que este paradigma ou modelo 
implícito traz para o entendimento adequado do papel do 
no sistema político, e não alimentar a discussão sobre a ortodoxia 
possível desta ou daquela postura teórica, discussão que, sem 
dúvida, emergir como subproduto quando deste 

são 
Um outro tipo de dificuldade conceituai pode surgir do uso 

que aqui é feito de entidades regionais, os Estados, como 
dades de Já se disse que esta é uma maneira de 

"""""\.""'''' concreta das classes sociais pelo formalismo abstrato 
<;ULIU·tlUC'" geográficas, ocultando, assim, as realidades políticas 

que interessam. 
pode ser respondida em níveis. O 

primeiro e mais simples é que as classes sociais não são o 
"real" do sistema social. Segundo, eventos sociais de 

a espécie, incluindo aqueles relacionados com a estratificação 
social, tendem a se distribuir no espaço de forma desigual, c 
as informações relativas a eles tendem a ser recolhidas e aprCSt~n-
tadas com unidades geográficas. informações 
dão conteúdo político e econômico às calegorias 

'I' ,.; 



geográficas, de tal forma que, quando são referidas, elas surgem 
carregadas de conotações de todo tipo. Neste nível, portanto, 
unidades geográficas ou "ecológicas" não passam de uma maneira 
cómoda de referir-se a complexos sociais de outro tipo. 

Em um outro nível, no entanto, é possível sustentar que 
as unidades geográficas têm relevância sodal e política por seus 
próprios méritos. O exemplo mais óbvio é o próprio Estado 
nacional, circundado necessariamente por limites territoriais. 
Ainda que os modelos correntes de análise política falem em 
representação de interesses, não se deve perder de vista o fato 
de que os sistemas eleitorais democráticos sempre se basearam 
em representação territorial, geográfica, e não funcional. A 
situação dos Estados em nações federativas como os Estados 
Unidos, o Brasil e a Argentina pode variar grandemente em 
termos da autonomia dos Estados e da relação entre esta ~uto
nomia e fenômenos políticos mais gerais (23). No caso brasi
leiro, pode-se argumentar que o papel político dos Estados de 
Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul era muito mais 
evidente durante a República Velha do que durante o Império 
ou atualmente. Isto se refletia, certamente, na ordenação cons
titucional, que dava muito mais autonomia aos Estados na Pri
meira Repúblíca do que em outros períodos. O que importa 
realmente, no entanto, é que esta autonomia correspondia a um 
papel bem ativo desempenhado pelas unidades geográficas no 
sistema nadonal. A explicação para esta atividade das regiões 
não poderia se limitar à análise das atribuições constitucionais 
existentes, que tiveram causas bem conhecidas e conseqüências 
bem determinadas. Isto significa que a questão da "realidade" 
das unidades regionais e ecológicas não é uma questão de defi
nição legal ou conceituaI, mas deve ser avaliada e decidida em 
cada caso. 

Em termos mais gerais, a idéia é que variáveis e processos 
regionais devem ser estudados não em contraposição a outros 
elementos da estrutura social, mas em combinação com os mes
mos, incluindo suas diferenciações de classe e grupo. Os desen
volvimentos mais recentes em economia regional, a preocupação 
generalizada com problemas de distribuição de renda e concen
tração da riqueza do Centro-Sul do país, a importância cada vez 

(23) Veja, por exemplo, R. Hofferbert, 1966. 
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mais reconhecida dos problemas de relacionamento entre centro 
e periferia em todas as áreas do comportamento social, tudo 
isto deveria tornar desnecessário justificar uma abordagem re
gional dos problemas políticos. Mas, muitas vezes, a análise das 
regiões esbarra com o mesmo tipo de dificuldade que fazia tão 
difícil para os internacionalistas do princípio do século perceber 
a importância e relevância dos Estados nacionais. Eles haviam 
descoberto uma verdade importante - que fatos econômicos 
não respeitam fronteiras - mas isto muitas vezes os cegava 
para a realidade do nacionalismo político e econômico que pas
saria a dominar as décadas seguintes. Existe hoje um certo tipo 
de internacionalismo que percebe as linhas de divisão interna
cional de classes não dentro dos países, mas entre eles. Isto 
permite compatibilizar nacionalismo (do velho estilo) com inter
nacionalismo (do novo); mas, a nível inttanacional, só são per
cebidas as oposições regionais traduzíveis em termos classistas 
(Estados ricos e pobres, exploradores e explorados etc.). O 
resultado, em geral, não é uma introdução adequada de variáveis 
geográficas na análise, mas sim uma aplicação empobrecida de 
veneráveis esquemas de análise c1assÍsta a contextos pouco enten
didos. 
, . Em resumo, tomar as regiões em consideração, quando isto 
e felto de forma adequada, significa trazer à análise política os 
conceitos de distribuição especial, limites e fronteiras, diferenças 
de desenvolvimento histórico, redes de comunicação e difusão 
de informações enfim, todo tipo de descontinuidades espaciais 
que possam ter alguma influência em sistemas sociais de grande 
porte. Mas ainda, no caso brasileiro, a análise regional põe em 
foco fenômenos históricos de grande importância que tendem a 
ficar ocultos sob a imagem corrente de uma nação não diferen
ciada, globalízada, "totalizada". 

* 
* * 

Deve estar claro, a esta altura, que não pretendo oferecer 
urna interpretação da "singularidade" histórica do Brasil, mas 
exatamente o contrário: o objetivo é mostrar como a complexi
dade e aparente singularidade da realidade política brasileira 
pode ser abordada por meio de uma perspectiva analítica genérica 
e razoavelmente bem articulada; e que não se trata de uma pets-
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pectiva te6rica sui mas que tem vínculos determináveis 
com teorias de autores consagrados e semelhanças não circuns
tanciais com outras realidades nacionais. Isto significa que o 
objetivo principal aqui é o de explorar os limites desta pers
pectiva, sua adequabílidade e poder explicativo e, ao mesmo 
tempo, mostrar algo Suas origens no pensamento social. Nos 
últimos anos vieram à luz muitos estudos importantes sobre a 

história, a política e a sociologia brasileira, e este material será 
em abundância. O eventual interesse deste trabalho 

não assim em novos dados e informações, que são poucos, 
mas nas propostas de organização dos conhecimentos e de Ínter-

dos fatos que apresenta. 
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CAPíTULO II 

PATRIMONIALISMO E REGIONALISMO 

1 Estado e Sociedade 

Steín Rokkan nos proporciona um marco altamente sofis-
ticado e complexo para o estudo da Estado nacional 
e do desenvolvimento das e partidárias da 
Europa Ocidental ( 1) . Seria, insensata a ten-
tativa de se aplicar toda essa estrutura ao estudo do 
sistema político brasileiro. Mas será essencial tê-la em mente, 
na medida em que tentemos explicar as variáveis que carm:lc
rizam o processo de diferenciação regional e intcgraçiio nacional 
do Brasil de uma maneira mais indutiva e, por assim dizer, 
"natural" . 

O ponto de é a clássica entre () Estado 
e a sociedade, substanciais na conotaçiio de pa-
lavra "Estado" entre a anglo-saxônica c outras. Tais 
diferenças dizem a reais diferenças históricas e têm 
levado à relativa da teoria política angIa-saxó-
nica, J, P. Nettl sugere a importância de se considerar o 
"grau variável estatização" como uma variável central nos 
estudos e politica (2); e Reinhardt Bendix, em 

S. Rokkan e S. :'vi. 
da Ciência 

dos Estados 
socíedzlde igualít;áría e com 

tornarldo realíd;ade em um 
verificar 

simpIesmente dá lugar a 
. J. P. Nettl, 1968, p. 559-592. 
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trabalho anterior ao 
lhante (II). 

Nettl, defendeu argumento seme-

A essência do ligada à idéia de que O 

Estado não é, apenas, um conceito que se refere à integração 
e soberania de um determinado povo de um determinado país 
- em cujo caso li noção de diferentes níveis ou "graus de 
estatização" não teria sentido mas, ao contrário, refere-se 
a uma instituição dentro de um país que não apenas 
executa funções de manutenção fronteiras e de soberania, 
mas que pode ser menor ou maior, mais forte ou mais fraca, 
independente ou controlada por outros grupos e instituições 
sociais. Em outras palavras, há a mudança de uma perspectiva 
funcional para uma perspectiva mais estrutural, isto é, a abor
dagem do Estado como uma dotada de estrutura e 
processo que lhe são próprios. 

Tanto Bendix quanto Nettl tratam de situar as diferentes 
concepções do Estado em seus contextos históricos e teóricos. 
Bendix chama a atenção para a existência de dois enfoques prin
cipais em teoria política formulados desde, pelo menos, Ma
quiavel. O primeiro e o mais antigo desses enfoques foi formu
lado pelo próprio Maquiavel, que vê os fatos e os eventos polí
ticos como funções das habilidades e virtude do líder político, 
o Príncipe. De uma maneira mais geral, esta tradição leva à 
percepção do Estado como uma unidade que organiza os desejos 
e aspirações da sociedade como um todo, definindo seus objetivos 
e atua..'ldo para sua consecução. Os governantes não devem 
satisfação aos governados, e é como se não existisse qualquer 
resistência da estrutura sodal ao Príncipe: as únicas limitações 
à sua vontade são seus próprios caprichos e juízo. Naturalmente, 
esta é uma concepção extremada, que tem o Estado absolutista 
como referência empírica implícita. 

A outra tradição teórica provém de Rousseau. O Estado 
atua por delegação do povo, segundo um contrato social explí
cito e bem delimitado. A idéia de um contrato social possui, his
toricamente, um significado ideológico e normativo, já que se 
originou dentro um contexto de luta contra o absolutismo. 
Mas tem, também, o valor sociológico de constittúr uma propo
sição empírica relativa à maneira pela qual a política é condu-

(3 ) R. Bendix, 1%6. 
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zida, quando os grupos sociais são e o governo fraco. A 
n~ão contratualista do equivale a uma revolução coper
mana do pensamento político, causando uma mudança de pers-
pectiva que levou, muitas vezes, ii negação do Estado 
como uma variável autónoma, digna do analista polí-
tico. De fato, tendo em vista esta concepção, o Estado 
não passa de um locus sem textura própria, através do 
qual grupos ou classes dominantes exercem sua vontade. 

É Hegel. visto através da crítica de Marx à sua obra Filo-
sofia do Direito (4), quem abre ° para a análise das 
relações entre o Estado e a como estruturas dis-
tintas e freqüentemente contraditórias. Hegel distingue a socie
dade civil, que é o estado da necessidade, do Estado, que repre
senta a vontade geral, a unidade de vida política. De maneira 
mais específica, para Hegel a sociedade civil é o fenómeno do 
Estado, é a idéia sociedade. A idéia se apresenta como o 
Soberano e a Constituição, e a mediação entre a Idéia e a socie
dade é exercida pelas várias instituições intermediárias tais como 
a opinião pública, a representação de grupos civis no Estado a 
burocracia etc. ("). ' 

Um dos pontos principais da crítica é :l ênfase dada por 
Marx ao caráter privado da burocracia. Para Hegel, a burocracia 
é a alma do Estado, e as ativídades privadas dos fundonários 
civis cumprem uma função universal. Entretanto, para Marx, o 
~urocrata acaba por dessa função universal seu negócio par
ticular. Para Hegel, a burocracia tem como primeiro pressuposto 
a autonomia e a organização da sociedade civil em corporações 
privadas. Concebe-se como mista a escolha de servidores civis e 
autoridades públicas, iniciada no setor privado e aprovada pelo 
SOberano. No dizer de Marx, o fato é que este tipo de pene
ttação da sociedade civil no Estado não leva senão à criação de 
um outro tipo de corporação privada, a burocracia: 

"As corporações são o materialismo da burocracia, e a burocracia 
é o espiritualismo das corporações. A corporação é a burocracia 
da sociedade civil; a burocracia é a corporação do Estado ... 
Quando burocracia é um novo princtpio, quando o interesse 

(4) Cf. G. W. Hegel, 1940, especialmente depois da p. 255. 
(5) Estou seguindo aqui a interpretação de J. Hippolyte, 1965, que 

se refere à obra clássica de G. Luckacz sobre o jovem Hegel. 
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T':stado começa a tornar-se algo "à parte" e, conse
qüentemente, IIIll intereBBC "cfctivo", a burocracia entra em con
flito com as corporaçõeS dil mesma forma que qualquer conse
qüência entra ('111 conflitu com SHHS pressuposições." 

E, mais adiante: 

«A bUl"Onada posslli ;1 ('ss('lwía do Estado, a essência espiritual 
da sockd:H 1<\ n 1111" ~;!I;! /'/11 /lrÍl'ilad(' prírJild a, O espírito universal 
da hurocl':lCia {- ~,('n o mistt:r!o mantido dentro da 
própda hIll'Cl('!';lCi:l Iw!:J dn;lrq!lia c mantido desde o exterior 
pelas slIas ('ar:11 I ('1'Í~.t il':I:: ti\' mrpor;lÇ;ío fechada. O espírito aberto 
e o 8('111 illWlllo d(' 1';11 ri .. , ÍSIIlO silo assim, para a burocracia, a 

li S\'II Illi!;ic\.Ío, I ksl:1 forma, seu conhecimento é fundado 
no pl'Íncíl'io dt' IlIIlilr;,!d",', t' seu sentimento é a deif1cação desta 
anlOl'i\bdc·. M:l:;, .11'1111'0 da este espiritualismo se 
tr;IllSrilrlll:J ('III h;li~" l/ltl/('r;tllíw/O, o materialismo da obedi,ência 
passiv:l, do 1111'C:llliS1l1U da :liividadc da fé na auto
xidade, dos pri IH'íl'i,,;., i.1c:j;ls \. 1,··"li{,;;l'<1 

crata, illdividll:dllll'IlI!', o;; proplísirog 
em seu prnp('.silo 1':1['1 ímlar de (m.lear posições vez mais 
altas c fazer cilIn'irl/" ("). 

Este conceito de lIlIla 

é compatível, llallll'al1l1CIIII", eOlll a 
uma arma política de lima d .... tcrlllínada classe 
tada posteriormente por Marx; Illas é mais 
isto. Nettl discute isto em certa profundidade e mostra como 
"Marx perdeu, parcí:lIll1l'l1lc, (1 interesse no problema do L4hLi:ltlO, 

quando se transportou ÍllldccI .. al c fisicamente da para 
ii Inglaterra e quando, ao esnever Da.. Ka[)ital, se concentrou 
na análise, muito mais "inglesa", d.l;; forças econômícas e con
seqüentes relações de ChlSSCS, do que nos problemas cons
ciência e revolução ideológicils numa Europa dominada pelo 
Estado" (1). 

Bendix mostra como o próprio Maquiavel admitiu a exis
tência de dois tipos de governo; um exercido pelo "Príncipe e 

(6) Cf. K. Marx, 1843, pp. 184 e 186. 
(7) J. P. Nettl, 1968, p. 572. A principal referência aqui feita é 

E Kamt'nka, 19ó2. 

seus súditos" e o outro pelo "Príncipe e pelos barões" (n ). En
quanto no primeiro típo o Príncipe é a única fonte de poder, !lO 

último há direitos de influência política obtidos por hereditarie
dade e que não dependem das graças do Príncipe. Este segundo 

de poder político caracteriza o estado de equilíbrio entre o 
central e o que mais recentemente seria denominado a 

> cada qual com alguma autonomia de decisões 
e e com cada um tentando limitar e dirigir o comporta
mento do outro. O fato de que os "barões" constituam, simples-
mente, um grupo de aristocratas é, teoricamente, menos 
importante que a noção de que suas fontes de poder não 
provêm do Príncipe. 

Uma vez estabelecida, esta dualidade de fontes de poder se 
expandirá e se em várias díreções. O importante 
aqui é a que esta não é uma simples questão de diferen-
ciação na o Estado executa as funções políticas 
de autoridade e enquanto os "barões" detêm 
as funções solidariedade e de agregação e arti-
culação de interesses. o acontece é que a 
agregação e articulação interesses é levada a efeito 
dentro das estruturas de ao mesmo tempo que os 
sistemas se desenvolvem no setor "privado" da 
sociedade e se estendem em ao controle do Estado. O 
equilíbrio ent.re estas duas varia e deve ser deter-
minado tese teórica mais significativa 
é a noção uma determinada estru tura 
estatal não podem ser das caracterís-
ticas de sua "sociedade (ou, em outros termos, sua estru-
tura de classe), da mesma forma que esta sociedade não pode 
ser completamente entendida a partir das características formais 
de sua organização governamental. 

2 Crescimento do Estado e PrÍlJatização do Poder 

No modelo contratllalista, o governo não tem poder por 
si próprio; age por delegação de sociedade civil e com recursos 
fornecidos por ela. De fato, como foi demonstrado na crítica de 
Marx à Teoria do Direito, de Hegel, a organização que cumpre 

(8) N. Machiave1l1, 1940, p. 15, citado por R. Bendix, 1960, 11, .160. 



esta delegação desenvolve recursos e interesses privados. Isto 
ocorre quando o Estado age supostamente por delegação de "toda 
a sociedade" bem como quando se comporta, de uma maneira 
mais ou menos clara, como "o instrumento" de uma determinada 
classe. Uma das razões para isso é, naturalmente, o simples cres
cimento e diferenciação do governo. De um papel teórico de 
simples "gendarme" e mediador, o Estado "desestatizado" do 
século XIX, citado por Nettl, desenvolve-se num gigante. E. E. 
Schattschneider enfatizou este ponto de maneira bastante clara: 

"Enquanto olhávamos para outro lado, o governo dos Estados 
Unidos tornou-se uma operação global, há uma ou duas décadas 
atrás. O orçamento é cerca de duzentos e cinqüenta vezes maior 
que o de setenta anos atrás. Somente em um sentido puramente 
formal poderemos dizer que o governo dos Estados Unidos é 
o mesmo que foi estabelecido em 1789 mais ou menos da 
Illl'stlla l11:tlwim que a oficina dc consertos de bicicletas de Henry 
Vord {- a llIeSllla qlll~ :t Fmd Moto!" Company da ntualidade" (9). 

( ) qtll' m:lis dWllla a atenção com respeito ao sistema ameri
C:l1I0 lIao (: lanlo esse ,!escllvolvimcnto cm si quanto o fato de 
qllC ele 11;\0 reStlltoll llum Hniquilamento generalizado de fontes 
imkpcndcnle3 de poder. O libetalismo americano, de acordo 
Wll1 um de seus conhecidos críticos, Theodore J. Lowi, significa 
justamente o oposto, já que garante a privatização do setor pú
blico. Referindo-se ao setor agrícola, por exemplo, Lowi con
sidera-o como um caso extremo de "expropriação privada da 
autoridade pública". "Este é o padrão feudal", continua, "a 
fusão de todos os status e funções sociais e o governo se exer
cendo através de rígidas, mas personalizadas relações de vassa
lagem. É roupagem moderna, do antigo sistema corporativista". 
A diferença entre este neocorporativismo do Estado Liberal e 
o Estado Corporativo de origem patrimonial é que, neste último, 
o Estado age explícita e legitimamente como setor (ou corpo
ração) que controla o aparato estatal como a base, e não como 
um instrumento de seu poder social, económico e político (10). 

A idéia do poder económico baseado no Estado, e não o 
oposto (ou seja, poder político baseado nos recursos económicos, 
"externos") é de difícil aceitação a partir das teorias políticas 

36 

(9) E. E. Schattscheider, 1960, pp. 116·117. 
(10) T.]. Lowi, 1969, p. 102. 

"desestatizadas", e isso ajuda a entender a odisséia do "lllilt!n d,' 
produção asiático" na literatura marxista (11). Tal COIllO j1:tIl'( ,. 

nos Grundisse, este conceito se aplica a algumas das r()nll;l~ pI'!; 
-capitalistas de organização económica, que se carac!criZ:1I11 1\('1:\ 
inexistência parcial ou total de propriedade privada ou, Jll'I" 
menos, pela existência de um setor público predominante 11:1 

economia: 

"Sendo o verdadeiro proprietário e a verdadeira condição da 
propriedade coletiva, a unidade pode, por si mesma, parecer dis
tinta e acima da multidão de comunidades particulares: portanto, 
o indivíduo, de fato, não é proprietário" (12), 

Marx distingue dois subtipos dessas formas pré-capitalistas, 
um dos quais geralmente se baseia na organização de economias 
~ur.ais em grande escala, comumente por meio de sistemas de 
irritação nacionalmente integrados (13), e o outro mais fundamen
tado em centros urbanos, onde "a guerra é, pois, a grande tarefa 
coletiva, o grande trabalho comum, exigido quer seja para se 
assegurar as condições matetiais de existência, quer seja para 
defender e perpetuar a ocupação" (14). 

Não há necessidade de nos envolvermos aqui no debate, 
ainda aberto, que gira em torno do conceito de "asiatismo". 
Basta ter-se em mente que este de organização económica e 
política não se ajusta ao modelo evolutivo que vai da escravatura 
à servidão, passando pelo trabalho assalariado e pelo capitalismo, 
modelo ao qual pertence o conceito de política de grupos de 
interesse e que está mais ou menos implícito nas teorias de 
desenvolvimento sodal do desestatizado" (15). De 
fato, os Estados ocidentais que atingiram altos níveis de desen-

( 11 ) Para um exame do conceito e de sua história, e destino deste 
conceito na literatura cf. A. K. Wittfogel, 1957, capítulo 9. 

(12) Publicado pela primeira vez na Rússia em 1930. Traduzido 
para o francês por Roger Dangeville como Fondements de la Critique de 
l'Economie Politique (K. Marx, 1967). A referência foi extraída do vol. 
1, p. 437. 

( 13 ) Neste contexto. a referência dos trabalhos de irrigação paren' 
ser exemplificativa; para Wittfogel, entretanto, são parte essencial do <lne 
chamou, indiferentemente, "sociedade hidráulica" ou "despotismo oriental". 

(14) K. Marx, 1967, p. 439. 
(15) Este modelo aparece na Origem da Família, da Propriedade Pri

vada e do Estado, de Engels. Veja-se sua discussão em A. K. Wittf<W'I, 
1957, pp. 382 e segllÍnt'es. 
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volvimento durante este seguiram mais ou menos esse 
padrão, e h:i uma grande entre um sistema descentra-
lizado e de características passado e o grande desen-
volvimento econômico As "sociedades hidráulicas", 
os antigos impérios burocráticos e centralizados estavam muito 
acima da Europa medieval quase todos padrões de 
senvolvimento, mas é como se eles não tivessem podido se 
adaptar à moderna sociedade industrial. Enquanto isto, países 
com passado feudal (sendo o o único país asiático que 
está mais próximo disso) muito mais capazes adotar 
formas modernas e eficientes organização. Portanto, e con-
trariamente ao que é algumas vezes sustentado, o feudalismo não 

ter constituído historicamente um fator de subdesenvol
mas é a sua ausência, e o predomínio de um Estado 

e excessivamente grande, que parece ter sido um 
dos seus Aparecendo tarde num mundo desen
volvido pela iniciativa capitalista, esses países contam apenas 
com suas estruturas estatais infIadonadas para levá-los ao mundo 
do dese11Volvimento industrial (1 (j ). 

3 - Patrimonialismo 

o conceito patrímonialismo tem sido muitas vezes 
cada como resposta para as dificuldades em entender a realidade 
política países como o Brasil, que não silo inte
ligíveis desde o ponto de vista dos modelos explicativos mais 
usuais. Em Weber, patrimonialísmo é o termo usado para carac
terizar um dos sistemas de dominação que se desen
volve por extensão do poder patriarcal, 

"Falaremos de Estado patrimonial quando o príncipe organiza 
seu poder político sobre :ireas exttapatrimoniais e súditos polí-
ti.cos poder que não é discricionário nem mantido pela coerç.ão 
física exatamente como exerce seu poder patriarcal. A maIO-
ria todos os grandes impérios continentais teve um forte ca-

( 16) Na base desta tese está, entre outras coisas, o debate criado por 
BlItríngton Moore, 1966. trabalhos anteriores que levaram à 
mesmú noção incluem A. 1962, e R. Bendrx, 1956, que 
I nUa ,lo llilpd do Estado nas classes da sociedade industrial. 
Vd.l~se Hllla rclerência mais ampla em S. $chwartzman, 1969, pp. 36-41. 

ráter patrimonial até o início e mesmo depois dos tempos mo
dernos" (17). 

Como sempre, Weber dá uma definição ideal-típica, quando 
com a legitimidade da dominação patrimonial. () 
aqui, no entanto, é a caracterização deste tipo espc-

e tão difundido de organização e que contrasta 
tão fortemente com a outra variante de dominação 
tradicional, o feudalismo. Para Weber, 

"a estrutura das relações feudais pode ser contrastada com a 
de discridonaridade e instabilidade 
de poder sob o regime de puro patrimonialismo. 

teudalism'o [ocidental] [Lehensfeudalitat] é um caso mar
patrímonialismo que tende para relações est.ere:oti,pal:l.as 

e entre senhores e vassalos. Da mesma forma que a U111rulàe 

doméstica e seu comunismo patriarcal se transformam, na 
da burguesia capitalista, em empresa associada baseada em con
tratos e direitos individuais específicos, assim também as grandes 
propriedades patrimoniais tendem a . aos vínculos igu~l-
mente contratuais das relações ldade da Cavalana 
Militar" (18). 

Importa aqui, principalmente, notar que o que diferencia 
patrimonialismo e feudalismo é um elemento de poder, con
substanciado na existência ou não ele um contrato de fidelidade 
e relações recíprocas entre e inferiores, líderes e lide-
rados, senhores e vassalos. curioso notar que \Veber sugere, 
neste texto, uma evolução desde as grandes propriedades patri
moniais até os sistemas feudais que são um fracionamento da
queles, evolução que se inspira na experiência européia vivida 
após o fracionamento do Império Romano. O que fica de fora 
- e nos traz ao centro nossas preocupações é a evolnçfio 
dos grandes estados que não para 
os quais o problema manutenção do é de 
flli'ldamental importância. Um excelente slllrnário 
problemas de poder pelo senhor patrimonial, 
tiva weberiana, nos é oferecido por Richard M. 

1013. Para 
e abrangente da do conceito, 

discussão mai~ sist"lll:íl i.;1 
Schwatl:t:rnan, 111f·1. 

(18) M. Weber, 1968, p. 1070. 
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"O lider p:1tl'imonia! está sempre alerta e preocupado em limitar 
o cresci me J) l(1 de lImll aristocracia rural dotada de privilégios 
hereditários, Ele concede benefícios, ou prebendas, como remu
neração por serviço!'; :1 renda proporcionada pelos benefícios é 
um atrihuro do (";11'/:0, nõo do jncumbente como pessoa. Maneiras 
curactcl'Ísticas de JlI:lI\[er. inrata :l autoridade do lider incluem: 
limites n:l dlll' : I~'ã() do~ (';lrgos reais; proibição de que funcio
jl:írios ndqll i 1' ;1111 1:l~'lls (;1m; liru'cs e econômicos em suas juris· 
diç,íL:Si IlS!I dI: ill:-I'I'lurt'~ C (!~piões para supervisar todos os 
níw!" d;1 ;IlIIl,illi " ll'a~'ill'; definiçiio imprecisa de divisões Eun
t'itlll:li~ (' (1:1'1 il(ll i;lís <1;1 :llhllillisll'açiio, ue: tal forma que as jurls
d k("\t,,~ sl'jalll ( 'I II 1 Il'l'I ii iV:I~ l: SI pervisionndas mutuamente, A 
aUIIII'id,ldc do Ifdn ~ oril:1I1 ati!! Pl'l;, lrl1Jição, mas lhe permite 
r(~ivillCliclr II dil'l'jl\) :1\1 pudl:1' pc~so:ll lot;\l" (10) , 

[J11I;\ illll'l'prcl:u,:iio crrtlflca de Weber muitas vezes considera 
:IS di{t:J'l:II~':lS l.'llln; fcudnlismo, pntrímonialismo ou outras for
II/aS do.: dOJllilw,:ilo com uma questão de diferentes "culturas 
jlolíric;1S", ou valores desta ou daquela natureza , Na realidade, a 
l'crsist':nci;'\ de um sistema patrimonial ou de elementos patri
moniais em um sistema político moderno tem pouco n ver com 
"cultura", e muito a ver com o sucesso ou fracasso do lider 
político em manter seu poder absoluto, em contraste com a 
capacidade de arregimentar íorças próprias por parte dos subor
dinados. Há algumas características do patrimonlalísmo que 
levam, mais ou menos diretamente, a divisões politicas, passíveis 
de surgir nos Estados que apresentam este tipo de dominação, 

Em primeiro lugar, Estados patrimoniais rerJdem a se desen· 
volver como civilizações urbanas. Tais centros urbanos podem 
ser taoco a capital do império como uma cidade-Estado, com 
interesses comerclais e militares fors de suas fronteiras. De ma
neira característica, esses centros tendem a possuir uma conside· 
rável população flutuante e uma aristocracia que precísa estar 
lotada em qualquer dos escalões da burocracia governamental. O 
primeiro problema polCtico do Estado patrimonial é, pois, o 
de manter as massas urbanas satisfeitas e o de dar à aristocracia 
urbana acesso ;1 posições governamentais, 

Em seguodo lugar, há uma clássica tensão entre o gover
nante e seus prepostos; "Todos os Estados patrimonais do pas-

(19) R, M , Morsc:, 1964, p, 15~ , 
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sado encerravam um padrão de descentralÍ'l.a~o t1d('I'llljll:HI" 1,\'1.1 
luta pelo poder eotte o governante, seus servid('11'~ I' 1'\'1' 
postOS" (20). À medida que cresce o domínio patl'illllllli:d. 1:1\11 
bém cresce a oecessidade de se delegar poderes c ;ll1lllJ'idJl,I", 
ao mesmo tempo que se reduz 9 factibilidade do controll: ('('iiI 1',.1 , 
Além disso, os mantenedores da delegação patrimonial tl: Ild(' II 1 ',I 

receber seus postos como prebendas politicas e a usá-los n )1\'" 
propriedade particular. Quando o Estado patrimonial sc h:1SI,j;1 

na conquista e na ocupação militares, tal padrão leva llO dc~clI' 
volvimento de corporações militares particulares ou prctCJrilll1:ls. 
as quais guardam mais lealdade aos seus próprios capLtães dll 
que ao governante, Quando o Estado patrimonial se baseia n:1 
agricultura, ocorre uma atomização regional, como o surgimento 
de sácrapas semi·aut6nomos. 

Terceiro, há um padrão de beligerância contínua entre o 
Estado patrimonial e ouuos Estados vizinhos. É razoável supor· 
-se que, de fato, a ocupação militar e li exploração direta sejam 
apenas casos extremos da expansão patrimonial militar, A his· 
tória dos antigos imp~rios, inclusive do Tmpério Iomano, mosrr~ 
um nítido padrão de expansão que inclui, em ptimeuo lugar, a 
ocupação mil.itar, o saque e a escravização de parte da população 
local. Mais tarde, porém, ocorre o estabelecimento de um tipo 
de federação enue conquistadores e conqllistados, muito freqüen
temente com a manutenção das classes dominantes locais em suas 
posições. A conveniência desse arranjo é óbvia, pois a. manu
tenção da estrutura econômica e potítica local assegura o fluxo 
conúnuo de receitas em direção ao Estado patrimonial, através 
de tributOs e impostos de todos os tipos, que não podem ser 
mantidos em conquistas predatórias. No entanto, a manutenção 
desse tipo de autonomia local significa também que algum poder 
permanece fora do Eswdo cenua! e que te.nsões e conflitos podem 
ocorrer. 

Uma situação não totalmeote diferente se d~ quando algum:l~ 
formas de ativídllde autónoma surgem dentro de um domínio 
patriOlon.iat, com ou sem consentimento ou intenção do gover· 
nante. Neste caso, um paclIão seria o surgimento de \1111:1 

jndústria ou agricultura voltada para o mercado externo, qlll' 

pague pesados impostos 80 Estado, O Estado estimula a SII;I 

( 20) R. Bendi.'(. 1960, p, 348 
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atividade, ;\0 mesmo tempo gue funciona como um parasita, 
limitando e, eventualmente, aniquilando a atividade autônoma. 
Toda a iniciativa provém do setor privado, com o Estado assu
mindo um papel quase que puramente fiscal. Esta situação é 
diferente daquela de um Estado patrimonial em uma 50ciedade 
do tipo 'hidráulico", onde o governo desempenha um papel ativo 
na organização e administração da economia . 

Na Europa absolutista, este processo correspondeu ao surgi
mentO de poderosos centros comerciais e industriais, simultanea
mente com o declínio progressivo do poder feudal. Eventual
meMe, lal situação levou ao apateômento de aspirações eva
J\\I"\'s burgueses, 'lue terminavam levando à destruição o Estado 
prnrimolli:·d . f-Lí um paradoxo evidente aquí. Em sua análise 
do.'; l 'mi:IS .1<: Weber acerca do surgimento da racionalids.de 
kg.d, Tkrl<lix 111t\.~lr:l qlll: , "ua Etlro~a Oddental, o poder patri· 
1I11 )o ial jH'OllJove .. t:vcntu;llmcnrc, a raclonalidndc formal do di
I' ·i l!' (' dll ,Hhnilli ::II' IÇr o, c i~~o é «(lIlflitanle com fi rendência 
d . g( IVN IHlfll 'l i l'ilLrinlfllli 'li, .1(' pl'lllnnver :I íusl'içu substantiva 
L' '.1 I lvori lÍ"'ln\1 p{"ssoal ". Wehcr <.:xplica esse processo córno, 
('nll"..: OIlll'iIfõ roh;lI .~, 1)11)11 conseqütllcia d:l necessidade, por parte 
do .I1.(lVt:rno rcntr:tl, de restringir as ~retensões de poder de 
~\" US v:lss:llos t: prepus tos . Isto era feito, entre outras coisas, 
pch Cl"i,I(,;iio de 11m c·orpo de funcionários esrritamente controla· 
dl'l, pcJ0 poder cena"l, no confliro contra os remanescentes do 
(Joder feudal. É nesta Illiança entre O poder absolutista e a 
burguesia em ascensão que se foría o Estado racional·legal webe
dano que termina , finalmente, por substituir o Estado absolu
tista (li ) . 

Parece razoavelmente claro, em vista da discussão ptece· 
dente, que o patrimonialismo do tipo europeu ocidental, no pe
ríodo dos regimes absolutistas, era bastante djference das OUlras 
vel"sÕes . A principal diferença consiste no fato de que o pat.ri
moniaJismo eu.ropeu ocidental se apoiava no surgirae.nto da bur
gu"ésia; D'O final do processo, o sistema de dominação legal, her
deiro dos regimes absolutistas , enl. fortemente contratual e bem 
apropriado 90 capiralismo moderno. Seria, cerramente, possível 
explicar as diferenças entre as sociedades caracteriz:ldas como 
"estatizadas" ou "deseslatizadas" através do equilíbrio variável 
en tce a burguesia e os poderes patrimonialisticos, n:t luta cOllua 

(21 ) R Bendíx, 1960. pp. 405·406 
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os remanescentes da sociedade feudal e corporiltlvlsta . É dip,nu 
de nOt9 o fato de que o próprio Webe.r parece não tcr cntrndo 
em pormenores acerca das diferenças esttuturais que poderiam 
explicar as varJ9ções da racionalidade e au loridade legais cnl)"' 
os países anglo-saxõnicos e os da Europa Continental. Conrlldo, 
tais diferenças são mínimas, quando comparadas com os Estado:; 
que passaram de um sisrema patrimonialistico original 11 Uni 

moderno Estado cenual.ízado, sem o concurSO de uma revolução 
"burguesa". Esses Esrados são, é certo, capazes de se moder
n1:?:ar e racionalizar sua burocracia, mas sua base de poder c 
seus sistemas políticos serão, necessariamente, bem diferentes 
dos das democracias ocidentais. E eles são, naturalmente, a 
maioria dos paIses não-ocidentais de hoje em rua. 

4 - As Quatro Regiões 

O que foi anteriormente dito fornece uma base teórica 
para a interpretação do regionalismo brasileiro, sugerida no início. 
O hiato entre a discussão teórica e o caso brasileiro pode, agora, 
ser coberto pela demonstração de como a regionalização brasileira 
segue uma pauta mais geral que tem a ver com a presença histó
rica de um Estado patrimonialisra. 

Os bistoriadores parecem estar razoavelmente de acordo 
com o faro de que Portugal não se ajustou ao tipo europeu 
clássico de organiz:tção feudal: 

"A nobreza, a seguirmos Ant6nio de Souza, nunca chegou a 
criar raízes no campo, nem teve função civjl.izadora, função de 
direção e proteção dos moradores locais; apresentava-se, antes, 
como parasita da população e do poder central" (22). 

O poder se concentrava na Casa de Avis, e isso auxílin ri 

explicação do notável impulso empresarial · de Portugal nos 56· 
cuJos XV e XVI. Vinda para o Brasil, a estrutura centralizada, 
burócrática e patrimorualista de governo foi transplaluada. ini· 
cialmente com o estabelecimento do Governo Geral em 1548 ~: , 
muiro mais tarde, com a mudança ~e toda a Corte Portuf(ut:Rn 
para o Rio, em 1808 (23). Tornado independente em 1822 pll!" 

(22) Sergio Buarque de: HolaochJ, 1960, \lO!. I, p. 18. 
(23) O primei ro trabalho que tra ta de: utilizar de forll"nl si~ltmMlcl\ I) 

noção de pa!rirnonjalismo para o entendímento do sistema poHrico "1'II ~i "'\ ITI 



um membro da realeza portuguesa, a linha de continuidade 
nunca foi completamente quebrada, e isso é importante para iii 

compreensão da institucionalização estável do governo brasileiro 
durante o período colonial e, roais tarde, na segunda metade 
do século XIX. É digno de nota que, antes do estabelecimento 
do Governo Geral em 1548, institui-se um sistema de capitanias 
de características feudais, porém sem sucesso_ Essas capitanias 
deveriam ser transmitidas de pais para filho, e a coroa portu
guesa teve de readquirir uma delas, quando o Governo GelaI 
estava prestes a ser criado (2~). 

O sistema de capitanias não funcionou, assim dizem os his
toriadores; duas delas, porém, obtiveram algum êxito, Numa, 
PernAmbuco, floresceu :1 cultura da cana-de-açúcar, tornando-se o 
principal prodtlto da Colônia nos séculos XVI e XVII. A outra 
era São Vicente, mais tarde conhecida como província e, por fim, 
Estado de São P:lulo. 

Este breve exame delinei.a Cl'ês de nossos principais tipos 
de rcgiões. Umn é a sede do governo, inicialmente Salvador e 
depois Rio de Jnne.iro. Esta é a área mais moderna do país, 
mantendo um contara mais dircto com o modo de vida europeu 
e onde a cultura e o consumo são mnis acentuados. É, também, 
\:Ima área de população marginal e de desemprego. De acordo 
com ° Censo do Rio de Janeiro de 1890, por exemplo, cerca 
de 50% de sua força de trabalho estava empregada em "serviços 
domésticos" ou exercia "profissões não declaradas". O fatar 
racial, obviamente, estava relacionado a isto, uma vez que a 
eSCl'avatUrll fora abolida há apenas dois anos. Mas as diferenças 
não eram assim tão grandes: 76% dos neg[Qs e 53% dos mu-, 
ratos pertenciam a esse grupo, mas também 43% dos brancos, 
o que representava 62,5% de toda a população "empregada" (20). 
Esta massa de população marginal representava, certamente, 
um incômodo para a elite, a qual, ocasionalmente, tinha. que se 

é, possivelmente, o de Raymundo Paoro, 1958. Para uma utilização do 
conceito pars e América Latina como um todo, veja R. M. Morse. 1964 e 
M. Sarhlti, 1966. 

(24) "As doações de terra inalienáveis, Lransmitídas por herança ao 
filho mnis velho, trow;eram para o Novo Mundo alguns dos reslduos do 
feudalismo, por muito tempo em d.Eclínio gradual na Península Ibéú-a." 
E. B. Burns, 1970, p. 24. 

(25) Dados recalculados a pmir de S. H. Klein I 1969, p. 50. A 
lonte original { Diretoria G~ral de Estatfstica. Rert!l1JtlaJlrento Gnal ... 
de 1890, DíHríto Federal (Rio de Janeiro, 1895), pp. 4l6-421. 
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haver com suas agic.qções (2C). Entretanto, comuroente, " Rio 
apresentava um cenário de politica popular e de participação dll 

massa que pouco tinha a ver com a maneira pela qual as coisns 
eram realmente decididas, e neste sentido não difere muito de 
outras capitais admJnistracivas de socí.edades não industriais. Seu~ 
recursos econômicos provinham do comércio e do funcionalismo 
público, e sua vida política caracterizava-se por um cerro grau 
de tensão entre a pequena nobreza regional dependente, de um 
lado, e os burocratas e comerciantes, de outro, com ocasionais 
mobilizações das massas. 

O ruo de Janeiro do século XIX e do inicio do século XX 
pode, de um modo geral, ser qualjficado como uma "cidade pré
-industrial". Tal conceito foi sugerido por Gideon Sjoberg para 
caracterizar as estruturas urbanas que se desenvolveram, segundo 
ele, em sociedades feudais, onde o desenvolvimento industrial 
não tivesse, ainda, se iniciado. Em uma nots de pé de página, 
Sjoberg procura reduzir a diferença eorre cidades pré-industriais 
européias e n ão-européías: 

"Henri Pirenne, em Medieval Cit-ies, e outros observaram que as 
cidades européias cresceram em oposição e eram separadas da 
sociedade maior. Mas esta tese remonta a um exagero, no que 
diz respeito à Europa Medieval. A maioria das cidades industriais 
é parte integrante de estruturas sociais mais amplas" (27). 

A principal dificuldade relativa ao conceito de cidade pré
-industrial é, naturalmente, a teorÍa de desenvolvimento uni
linear que ela implica e que considera o sistema feudal como o 
único p.redecessor das sociedades modernas. Oliver C, Cox (28), 

(26) O Rio tem sido. tradicionalmente, o lugar para 9 mobiliZllç'3u 
popular em questões politic~s. Um dos exemplos mais conhecidos é a 
campanha aboliciooisre no LiDa! do' século XIX. Um outro exemplo foi 
a revolta da população ~onlC.a a vaanação obrigal6ria. contn a varíola, em 
1904, Edgard Carone c!ta uma testemunha ocular do golpe de 1889 que 
estabeleceu a República, que é um bom exemplo da ausência e prc-senç:' 
sjmuhân~s do povo na vida poUtica do Rio de Janeiro: 
"Por ora, 11 cor do governo ê puramente militar c dever ser assim. O f~l(l 
foi deles, deles só, porque a cobbonção do elemento civil foi quase nnl". 
O povo assisl;Íu àquilo bestlali:t3do, at6oilo, surpreso, sem conhecer () ll"~ 
significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma par"ua. lll'., 
um fen6me.no digno de ver-se. O entusiasmo Ileio depois ( ... )" {I)e 
uma cana de Aristides Lobo, um jornalislll, citada por E. (AmOL', 10)(,'),) 

(27) G. Sjoberg, 1960. 
(28) O. C. (ox, 1964, pp. 133-144. 



no entanto, afirma que, mesmo na Europa Medieval, as cidades 
se desenvolveram fora da estrutura feudal, além de considerar 
que o conceito de cidade pré-industrial de Sjoberg representa 
pouco mais que um conceito residual. 

A crítica de Cox é convincente, no que diz respeito à debili
dade do argumento de Sjoberg, porém tem pouco a oferecer. A 
melhor indicação teórica, o que não é surpreendente, nos é ofere
cida por Max Weber, por meio da diferença, por ele estabelecida, 
entre a cidade ocidental e a oriental (29): "Na qualidade de 
ponto focal de todo o país ou região, a residência do gover
nante ou de qualquer corpo administrativo é o componente mais 
importante da estrutura e do funcionamento das cidades orien
tais". Contrariamente, as cidades ocidentais são dotadas de uma 
"combinação de autonomia e autocefaHa" (30). As conseqüências 
teóricas dessas diferenças são múltiplas e têm relação com as dife
renças da estratificação social, com o papel das Forças Armadas, 
com a existência de atividades econômicas autônomas, educação, 
e assim por diante. Naturalmente, tudo isto não é uma questão 
de geografia, mas tem a ver com as variantes patrimonial e feudal 
da dominação tradicional. A vida política da cidade do Rio de 
Janeiro era, com toda certeza, "local", no sentido de que a 
sua ligação aos eventos nacionais era mínima. Porém, o mesmo 
não pode ser dito com relação à vida política de sua elite, a 
qual era eminentemente nacional. 

O inverso da capital burocrática e urbana constitui o se
gundo tipo de região, chamada "tradicional". As regiões "tradi
cionais" brasileiras têm pouco em comum com o "tradiciona
lismo", constante da literatura padrão acerca do subdesenvolvi
mento e da modernização. Comumente, essa literatura considera 
como "tradicional" a sociedade camponesa ou, de alguma forma, 
não industrial, que sofre o impacto da modernização e industria
lização (31). Supostamente, essas sociedades tradicionais se en-

(29) M. Weber, 1958. 
(0) V. Murvaer, 1966; pp. 381-389. 
(31) A referência usual a respeito é E. C. Banfield, 1958, e D. 

Lerner, 1958. Está implícito no trabalho de Banfield o fato de que, à 
medida que um povo se torna menos atrasado, seu marco de referência se 
expande, indo do "familismo amoral" ao "respeito pela moral pública" (a 
presença de "respeito pela moral pública" nos estratos superiores norte
-americanos foi testada, sem êxito, em ]. Q. Wilson e E. C. BanHeld, 1964, 
pp. 876 a 887). No que concerne a Lerner, não se pode, certamente, mini
mizar sua influência no que diz respeito à sociologia do desenvolvimento. 
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., '''II \\11 "111 1I111 l"st:ígío pl'lll1ItlVO de desenvolvimento social e 
" """1111" I. (' :1 ('(lrrl~spondcnte literatura sociológica trata dos 
"I, ,LI' "I .. :. ,', d I mais, emocionais e sociais aos valores, estilos de 
\ ,.1.\ (' 1';ldrul's de comportamento modernos (32). 

N" Brasil, como em outros países, as áreas "tradicionais" 
11.'(\ ">ll~.lillll~1l1 ,íreas que ainda não se modernizaram mas, ao 
• 11111 r:irío, san áreas que experimentaram um período de pro
I~' t':.: ... IHl passado, sofrendo, depois, um processo de declínio 
"tllltA'lllim. A antiga área da cultura da cana-de-açúcar, no Nor
,1":;1(", c as antigas áreas mineiras de Minas Gerais são, pro
v,lwlillcnte, os melhores exemplos do tradicionalismo brasileiro, 
" :lIl1has as regiões tiveram um passado de riqueza e proemi
lH~I\('ia económica nacional. Uma das questões mais obscuras, 
pi 11'(:11\ das mais interessantes, acerca da história económica e 
I 'olí I iCH do Brasil, é o que acontece com essas áreas quando 
I,,'rdem sua capacidade exportadora e se recolhem à sombra da 
hisl()l'Ía eI3

). No caso de Minas Gerais, a exaustão das ativi
t lades mineradoras, por volta da segunda metade do século 
XVIII, deixou a província com a maior população do país, loca
lizada, em sua maior parte, nas concentrações urbanas e sem 
lima atividade económica importante de alta lucratívidade (34). 
Muito provavelmente, um outro remanescente terá sido a estru
lllta burocrática da administração portuguesa, e este é, certa
mente, o berço da vocação política de Minas Gerais. 

Southern Politics) de V. O. Key, é, provavelmente, a me
lhor descrição de um sistema político que sobreviveu a um pro
cesso de decadência política, após a derrota na Guerra Civil. 
Os onze Estados Norte-Americanos analisados por Key são os 
mesmos da Confederação Sulina, e ele os mostra como possui-

Segundo Bendix, "o grande médto do trabalho de Lerner consiste em 
sua utilização ingênua da modernização ocidental como um modelo de 
:tplicabilidade geral". Cf. R. Bendix, 1970, p. 250. 

(32) Por exemplo, L. Pye, 1962. 
(33) O processo de declínio econômico e os mecanismos de ajus

I;íllll'ntos são o tema de Antônio Barros de Castro, "Herança Regional do 
Ilt's"nve!vimento Brasileiro", em A. B. Castro, 1971, valo II. Veja.se 
i'.J. I I. LeH, 1972, para uma análise dos mecanismos económicos subjacentes 
.1'; crcscentes desigualdades entre o Nordeste e Sudeste do Brasil. 

(4) Segundo o Censo de 1872, Minas Gerais concentrava 20,5% 
.1.\ populaçâo brasileira, contra 13,9% na Bahia e 8,4% em São Paulo. 
:',it> Paulo assumiu a liderança apenas em 1940, com 17,4% da população 
'<>I;d, mlllm 16,4% em Minas. 
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dOIT!; d\' 1)('10 menos um traço em comum com os Estados bra
si 1t'Í1'OS da Velha República, ou seja, o sistema unipartidário. A 
:tJl.ílisc de Kcy, relativa ao comportamento dos senadores sulinos, 
:mgcrc um padrão bastante consistente: eles se unem quando 
II autonomia do Estado está em perigo, quando o status quo 
se acha ameaçado e quando o governo democrático nacional 
necessita de seu apoio. O arranjo nos é bastante familiar: os 
Democratas sulinos apóiam o governo em troca do controle dos 
seus próprios Estados. Sistema unipartidário, controle oligár
quico da máquina política do Estado, pequena participação po
pular, grandes propriedades rurais em uma economia em deca-
dência, todas essas com a tradicional Minas Gerais 
não são puras coincidências. principal diferença, naturalmente, 
.era a de que os Confederados haviam sido derrotados 
pelo Norte industrializado, enquanto no Brasil, a hegemonia 
política do centro industrializado nunca claramente estabele-
cida (35). 

A menor da vida política tradicional desse tipo é 
a comunidade local do interior, onde o local (no Brasil, 
o coronel) exerce seu Uma boa da literatura polí-
tica brasileira tem-se ao exame dos padrões de tradi-
cionalismo político nas bases do sistema (36). As tentativas 
de teorização mais bem sucedidas são as que interpretam a proe
minência política local e regional da política tradicional como 
sendo uma função do papel de intermediação desempenhado 
pelos politicos entre os governos local, estadual e na
cional (87). É importante observar-se que essa interpretação não 
implica que o controle da terra, os vínculos familiares, fidelidades 
e sujeição pessoal não tenham um papel a cumprir. Todos esses 
elementos "tradicionais", com toda a certeza, se faziam presentes, 
mas num contexto decadência económica e de 
predominância governo ao nível estadual e na-
cional. 

(35) V. O. Key, 1949, cspc~dalmente o capitulo 16, "Solidarity in the 
Scnatc". 

Para lima rL:vlsão desta literatum veja-se J. Z"í, Carvalho, 1968. 
D. Soares ddxa em seu lívro, que o tipo tradicional 

do ",,,,.nn,,l" é somente uma das possíveis de articulação da poltíca 
local, mais de Minas do que, digamos, São Paulo. Cf. G. A. D. 
Soares. 1973. 

(37) A melhor Ínterj:,rel:açiío te6rica da vida política local do Brasil 
"tradicional" é, certamente, a O. Cintra, 1971. 
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A terceira representada por São Paulo, forma a dife-
renciação mais Desde o início da história do país, a 
antiga Capitania Vicente se desenvolveu indcpent!cll-
ternente da central. São Vicente foi o primeiro 
núcleo de que se moveu da costa para o Ínterim, 
em total contradição com a política de expansão da Coroa Por .. 
tuguesa (38). A história da expansão de São Vicente as 
expedições de captura de índios que se embrenhavam cada. vez 
mais para o sul, até o choque militar com as Missões Jesuítas 
Espanholas; as expedições de busca do ouro e pedras preciosas, 
até o choque com outras correntes migratórias provenientes do 
Norte que se dirigiam para as áreas mineiras, durante a Guerra 
dos Emboabas (30); e a acentuada ausência da Província de São 
Paulo da vanguarda eventos nacionais, até a expansão da 
cultura do café no XIX. 

Mais adiante voltaremos à história do espetacular desenvol
vimento de São Paulo, do final do século XIX em diante, e a 
seu papel político no cenário nacional. Basta lembrar aqui que 
o Censo de 1940 já mostra ser este o maior Estado brasileiro 
em população, além de já ser a principal fonte de impostos do 
governo e o foco de industrialização do país. Politica
mente, no entanto, São Paulo desempenhou um papel inferior 
a seu e peso econômico relativos e, em 1932, foi o 
último brasileiro a se levantar em armas contra o governo 
central (40). 

(38) "Mas o caso de São Paulo, onde os colonos e seus descendentes, 
brancos ou mestiços, se voltarão antes para o ínterior do que para a 
marinha é, de qualquer forma, uma exceção. Em todo o restante do Brasil, 
a regra, por muito tempo aínda, é seg-.. úr o povoamento aqueles clássicos 
padrões da atividade colonizadora dos portugueses, regida pela conveniência 
mercantil e pela sua experiência africana e asiática." Cf. S. B. Ho>landa, 
1960, vo1. 1, pp. 129-130. 

(39) Veja-se, para uma descrição da "Guerra dos Emboabas" ocor
rida em Minas Gerais por volta de 1700 contra os exploradores pattlist:as, 
S. B. Holanda, 1960, vo1. 1, pp. 279-369. 

(40) Na realidade, Minas Gerais rebelou-se duas vezes 
vemo central após 1932; primeiro, com o "Manifesto dos 
contra a ditadura de Vargas e, depois, com o governo Magalhães 

João Goulart em 1964. Em ambos os casos, o governo central 
pelas Forças Armadas. O governador de São Paulo, Adcmar 

também se alçou contra o governo central em 1964, ,; 
sigjnificativo o fato de que seu alinhamento com o movimento revolt!,do~ 

predominante era tão precário que não lhe permitiu sequer sua sohn~
vivência política em nível regional. 
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11I11.ldo por que 
i!l.!lIsll'ial 110 contexto 
I >:ll ríllloniais. 

os centros administrativos e 
do Brasil, sendo com par
um certo desenvolvimento 

Estado com fortes características 

Juan Linz encontra na o mesmo "paradoxo" que 
encontramos no Brasil: "paradoxalmente, na recente história da 
Espanha, as mais desenvolvidas se sentiram alienadas do 
cenário de "poder económico" e de bem-

ou privadas de 'poder 
Irf"rpnr<!~ entre Madrid e Barcelona, expressa 

na tabela abaixo, são surpreendentemente semelhantes às que 
podemos encontrar entre o Rio e Paulo. 

Quadro 2. Espanha: Barcelona e Madri 

% da População do País (1960) 

Renda per capita (média nacio-
nal 100) 

Recrutamento de membros do ga
bínete no governo de Fl'anco. 

Professores universitários. 

Juízes 

Espanha "burguesa 
(Barcelona) 

24,2% 

164 

0,85 (a) 

0,58 (a) 

0,95 (a) 

Madrid 

7,7% 

131 

6,25 

3,24 

2,87 

( a ) Quociente entre a proporção nascida em cada uma das áreas e a 
proporção da população vivendo nestas áreas em 1910, ano apro
ximado do nascimento das elites. 
Fonte: Ver nota 41. 

Veja, abaixo, tabelas compa-
rativas Juan Linz fornece alguns dados 
"é",ft" com facilidade em telado ao 
Brasil. um nítido paralelo entre Madiíd-Bar-

ao recrutamento de cadetes para a 
mostra que, no período de 1964 a 1966, 

da população brasileira, fornecendo, 
!'nr,:III. apell:lS Armadas, ou seia uma razão 
.I,. (<T(':I de ao Río atingiu 90;10, e 
/') 110. ('111 :lO Rio Grande do Sul. razão relativa ao Rio Grande 
.ln :;,,1 "la hcm mais alta em anteriol'es. A. Stepan, 1971, p. 38. 
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Quadro 3. Brasil: Diferenças regionais em quatro Estados 

em 1970 % da renda 
urbana total da da do setar total 

indústria agricultura público 

São Paulo 27,3 19,0 56,S 19,5 23,5 35,3 
Minas Gerais 11,7 12,2 8,3 10,0 
Guanabara 8,2 4,6 0,6 25,2 11,4 
Rio Grande 
do Sul 6,8 7,1 5,9 12,6 8,9 8,5 

Soma dos 4 
Estados 54,0 43,0 79,9 44,9 65,9 65,2 
Brasil 100% 100% 100% 

Fonte: Fundação IEGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1971. 

A Itália parece ser um outro caso cm questão, com as díf~. 
renças entre a área industrial do Norte, o Centro urbano c admi
nistrativo, e o Sul rural, como pode ser constatado na tabela 
abaixo: 

Quadro 4. Itália: Famílias residentes por ramo de atividade económica 
do chefe da família, por regiões (%) 

População número de familias cuios chefes 
trabalham em 

indús- agricul- outras 
tria tura atil)idades 

Regiões 
Settentrionale 44,8 56,5 35,5 47,1 
Centrale 18,5 17,5 16,0 22,4 
Meridíonale 24,5 18,0 31,8 20,2 
Insulare 12,2 8,0 16,7 10,3 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Calculado do Instituto Centrale de Statistica, Compendio Statistico 
Italiano (Roma), 1971, pp. 21 e 28-29. 

A. Organsld leva em conta as descontinuidades regionais 
da Itália e relaciona a elas o surgimento do Fascismo: 

se modernizam mais e mais rapidamente que 
a vantagens em recursos, capacitação, comunicação 
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\ , II II " Illlllldo exterior, ou por outras razões. Algumas nações 
:,1' Illlldernizam politicamente e permanecem atrasadas economi
{';lIlIl'l1le. Outras nações são altamente urbanizadas, antes de se 
desenvolverem economicamente e de se modernizarem politica
mellte ( ... ). No grau de simetria e de continuidade das mu
danças destes três conjuntos de variáveis (modernização social, 
económica e política) reside uma parte muito expressiva, certa
mente a principal, da explicação surgimento dos sistemas fas
cistas, a duração de seu domínio, a variação de suas atitudes 
e comportamento políticos e a especificidade e cronologia do fim 
do sistema" (42). 

O pressuposto do desenvolvimento unilinear, ainda que de
sigual, é, talvez, a principal fraqueza desta análise. De fato, se 
"nenhuma nação se desenvolve de tal maneira que todas as 
regiões e todos os aspectos da vida nacional mantenham o mes
mo ritmo de todo o resto", o que necessita. ser explicado é a 
razão pela qual somente algumas dessas nações caem no padrão 
fascista de organização política. O fato é que as diferenças não 
constituem apenas uma questão de taxas variáveis de crescimento 
regional e funcional mas, principalmente, uma questão de dife
renças regionais, estruturais, refletidas nos desequilíbrios do 
desenvolvimento. 

A quarta região, finalmente, é o Rio Grande do Sul, que 
sempre desempenhou, historicamente, um papel político no sis
tema nacional bastante desproporcional ao seu tamanho e impor
tância económica. O Rio Grande do Sul não é uma região onde 
impera a política tradicional, baseada nos compromissos e fide
lidades locais em uma economia estagnada, que muitos consi
deram ser o cerne da política tradicional brasileira. Nunca foi 
um pólo económico dominante, e não está no centro administra
tivo do país. Pelo contrário, situa-se na fronteira, a milhares 
de quilómetros de distância da Capital do país. Esta marginali
zação geográfica, porém, parece ter colocado o Estado bem no 
centro da política nacional desde, pelo menos, fins do século 
XIX. Sua história se inicia com o estabelecimento da Colónia 
Portuguesa de Sacramento às margens do rio Prata, o qual foi 
seguido, quase que imediatamente, de um ataque do governador 
espanhol de Buenos Aires. Durante a maior parte do século 

(42) Cf. A. F. Organski, 1969, pp. 19-41. 
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XVII, a região se converteu no principal ponto de conflito entre 
os Impérios português e espanhol na América. Após a imlepl'lI
dência, a província reteve sua natureza militar, em razão dos 
conflitos entre Brasil e Argentina, pelo controle do que hoje é 
O Uruguai, bem como em razão dos movimentos revolucionários 
separatistas do Rio Grande, os quais sempre envolveram relações 
com os governantes e caudíllos argentinos e uruguaios (4:1)_ 

Stein Rokkan capta um importante aspecto do processo de 
construção nacional dos países europeus que, até certo ponto, 
se assemelha ao processo experimentado pelo Rio Grande. Ele 
mostra, principalmente, dois tipos de cidades-Estados se desen
volvendo na Europa: "As Confederações suíças e holandesas 
tinham características essencialmente defensivas: não havia um 
forte centro conquistador ( ... ), mas uma cadeia de cidades 
estrategicamente localizadas, prontas a reunir seus recursos para 
a defesa de seus privilégios comerciais." A essas cidades "oci
dentais" típicas ele opõe um outro tipo, desenvolvido nos confins 
do Antigo Império Romano. "Paradoxalmente", diz ele, "a his
tória da Europa mostra a formação de centros na periferia". E, 
mais especificamente: 

"Estes centros de poder localizados nas regiões sudeste e nor
deste dos territórios da Igreja Católica ergueram impérios cru
zados nas fonteiras, para fazer face à religião do Sul. Isto auxilia 
a explicação da íntima simbiose da Igreja e do Estado nestes 
impérios: o poder militar do Estado foi um instrumento decisivo 
na luta pela expansão do cristianismo ocidental ( ... ). Os im
périos ibéricos trouxeram o mesmo fervor de ortodoxia através 
dos mares até o Novo Mundo: a conquista da América Latina 
produziu uma fusão ainda mais forte de instituições religiosas, 
políticas e económicas" (44). 

O Rio Grande parece ter desempenhado no Brasil o mesmo 
papel que Portugal e Espanha desempenham na Europa cristií: 
como um posto militar de fronteira, desenvolveu sua própria mlo-

(43) O melhor estudo sobre a hist6ria poltica do Rio Grande do 
Sul do século XX é, certamente, o de J. L. Lave, 1971. A bihlíogmfia 
brasileira acerca do perfodo inicial é bastante extensa. Um detalhado relalo 
dos conflitos com as colônias espanholas e outros eventos ocorridos al"-;';_ 
desde o estabelecimento da Colônia de Sacramento, nos é of en'rido p!lr 
A. Lima, 1935. 

(44) S. Rokkan, a sair, pp. 21·24. 



doxia, o Positivismo em uma combinação peculiar soma tra
dição militar local e a cultura boiadeira - e uma forte oligarquia 
estadual, que forças tanto para a luta contra o inimigo 
espanhol e "portefio" quanto para a luta pela autonomia em re
lação ao Império brasileiro. A região era base da ala mais impor
tante do exército brasileiro, fornecendo, também, uma parte con
siderável seus quadros. DesempeIL.~ou um papel bastante 
ativo na vida política nacional, desde a criação do Partido Repu
blicano em 1882, na derrubada do Império, em 
1889, e daí em diante. Em 19.30, chegou ao poder nacional com 
Vargas que tinha sido anteriormente governador do Rio Grande 
do Sul, de acordo com os interesses de Borges de Medeiros, o 

político do e com ele os gaúchos literalmente atre-
laram seus na capital nacional (45). Vargas novamente, 
em 1950, em 1961, Costa e Silva, Médid e Geisel, 
depois de esses presidentes gaúchos atestam a mar-
cante vocação Rio Grande para o poder nacional, de 
seus filhos e militares. 

breve esboço é por demais susdnto para registrar 
outros importantes aspectos do papel do Rio Grande do Sul 
na história brasileira, aos quais voltaremos, Seria importante 
levar em conta as divisões internas no Estado e seu papel eco
nômico especial como um supridor de bens no mercado nacional, 
assim como a importância da imigração européia para o desen
volvimento agrícola de alta produtividade dentro do Estado (46). 
Apesar pontos, contudo, permanece o fato de que O papel 
político do Rio Grande, a nível nacional, tem, historicamente, 
mais a ver com sua tradição militar, caudilhista, revolucionária e 
oligárquica do que com os aspectos modernos e europeizados de 
sua economia e sociedade, 

( 45) Veja-se S. Romero, 1912, no que respeita às relações entre os 
caudillos do Rio Grande e as Forças Armadas. J. Love fornece um relato 
detalhado do papel do Rio Grande do Sul na" tão militar", que re-
sultou, posteriormente, na queda do Império. uz, também, uma 
fotografía em que aparecem os gaúchos atrelando seus cavalos em um 
obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio, em novembro de 1930. 

( 46) Com ao papel econômico do Rio Grande como supridor 
do mercado o capitulo sobre "Extremo Sul o precoce 
desenvolvimento para dentro", em A. B. de Castro, 1971. 
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5 - Conclusão 

que a regionalização quadripartite 41 ) 

LC:H~V"U'." para o estudo da história 
leua, poder-se-ia ainda questionar acerca de sua utilidade para 
a análise dos futuros eventos da vida poHtica do país. 

O cenário político brasileiro passou por uma drástica mu
dança depois 1945, com a generalização do sufrágio político 
a toda a população adulta alfabetizada. O sistema de política 
de massas, surgido após 1945, foi adicionado às separações re
gionais, criando-se, assim, um padrão um tanto complexo, anali
sado em outro capítulo. À separação entre as áreas patrimonia
listas e as mais capitalistas e entre o centro, a periferia e a fron
teira do patrimonialista, acrescentou-se uma outra divisão 
ligada à participação popular, Surgiram, basicamente, dois tipos 
de participação política; um deles ao longo do eixo Minas-Rio, 
e o outro mais relacionado com as áreas industriais do país. O 
primeiro foi o que se pode chamar um "sistema de cooptação", 
que foi definido como um sistema de participação política no qual 
os cargos governamentais são ambicionados não tanto como meios 
de implementação de interesses setoriais mas, aO contrário, como 
meio de mobilidade social em si mesmo, O segundo, pelo con
trário, estava mais próximo do conceito clássico de política de 
grupos interesse, Há divisões entre setores rurais e urbanos, 
bem como entre capitalistas e operários em cada um desses sis
temas, tornando elevado o número de possíveis combinações. A 
inclusão contexto regional para a análise da política de massas 
no Brasil é essencial para a compreensão dessa experiência de 
democracia representativa, se quisermos mais do que po-
deriam permitir os simples conceitos modernização, mobili-
zação, massificação e radicalização. 

Além disso, a correta compreensão do sistema de 1945-64 
se torna indispensável, se se desejam previsões acerca do futuro 

(47) ,t:: importante observar-se que estou deixando fora deste «\lntlm. 
entre outros, Bahia e Pernambuco, Estados que foram centros poHlko~ 
e económicos nacionais e que sofreram um acentuado pr(lC{~R$O d" d .. .." 
dência. Parto do pressuposto de que tenham caído no padrão Imdid"lIlll 
tipificado por Minas Gerais, mas esse pressuposto é, ccrt:unt'nk, 1111111 

simplificação que deve ser vista de maneira cuidadosa. p(ll'a mll:1 ('xn·klllc 
análise da presença política do Nordeste brasileiro, veja II reei'lIH' "",,- ,I,· 
doutorado de Aspásia Alcântara de Camargo (Alcântara Ile Cama I}!", 1'1/ \) 



político do país. Está claro, por exemplo, que esse trabalho 
mostra a ingenuidade de se esperar o surgimento de um novo 
e vigoroso sistema partidário no Brasil nos termos clássicos de 
t('IH't'st'l1l<lção de grupos de interesses. As restrições atuais à ativi
cinde política no país não podem ser consideradas como uma 
silllplc's conseqiiência das preferências ideológicas do governo, 
IIl:lS precisalll ser interpretadas como o desenvolvimento de uma 
I nlclií,'üo hist{)]'ica de centralização governamental e de débeis 
ol'g:1I1iz:l\Ú('S :lIllútlOmas, Isto significa que, se as restrições im
postas :1 pal'licip;lI,ão e mobilização políticas fossem suspensas, 
q!lalqw'l' sisf('IIl:l político ví:í.vd deveria se basear na criação de 
I\OVUS "Ot"lHaS de orgal1iznc;no política, mais consoantes com a 
I't'alid:ul(' do país (' Im'llOS em função dos modelos obsoletos da 
polffica representativa clássica. Para a busca dessas novas for
mas, é: indispclIs:lvd uma visão C01'1'eta da história das divisões 
políticas do país. 
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CAPfTULO III 

ORIGENS HISTÓRICAS: CENTRO E 
PERIFERIA SOB DOMINAÇÃO 

PORTUGUESA 

o Setor Público e o Setor Privado 

A historiografia brasileira a respeito dos períodos colonial 
e imperial é já extensa, e não há razão para reconstruir aqui o 
processo histórico de ocupação territorial e organização poH~ 
tico-administrativa do regime colonial português. O que nos 
interessa especialmente são os aspectos deste processo que se 
relacionam com o sistema de clivagens regionais e as relações 
das regiões com o centro político e administrativo, que irão 
predominar ao longo de toda a história do país, assim como 
as formas pelas quais estas questões têm sido percebidas pelos 
estudiosos do assunto. Um tema central aqui é o das relações 
entre a "ordem pública" e a "ordem privada" ou, simplcsmcnlt', 
os setores público e privado na sociedade brasileira. 

Nestor Duarte, em A Ordem Privada e a Organização l'olí 
tica Nacional, representa um dos extremos na interpretação do 
sistema político brasileiro até a Independência, em 1 Rn. F.I,· 
cita Oliveira Viana no que se refere ao poder centrífugo .la 
aristocracia locaI, e vai mais adiante, dizendo que: 

"Se atentarmos melhor, porém, veremos que o fentlllH'll!1 li : .. 1 

lientar aqui não é o dessa descentralização, mas II dói 111".111 t 

cação da índole do próprio poder, que dcíxa de St'l' () ,L, [111H,'I<1 

política para ser o da função privada." 

E, citando novamente: 



"São eles que governam, que legislam, são eles que justiçam, 
são eles que guerreiam contra as tribos bárbaras no interior, 
em defesa das populações que habitam as convizinhanças das 
suas casas fazendeiras, que são como os seus castelos feudais 
e as cortes dos seus senhorios" (1). 

Noutras palavras, uma réplica do modelo feudal tomado 
no sentido explícito do termo e considerado essencialmente imu
tável até o século XIX: 

"A grande paz do Império, o seu equilíbrio e o seu esteio estão 
nesse senhoriato territorial, que é a força económica e o poder 
material do Estado .. _ É ele também a única parcela "política" 
da população brasileira ... " (2). 

A visão oposta é melhor expressa por Raymundo Faoro, 
em Os Donos do Poder. Retira ele da história de Portugal as 
origens de um EstHdo centralizado e patrimonial, transportado 
para o Brasil sob a pl"Oteção britânica após a ocupação de Lisboa 
por Junot, em 1808, e que já se encontrava presente na admi
nistração colonial (3): 

"A diferença de estrutura das duas colonizações americanas [a 
portuguesa e a inglesa] decorria da diversa constituição do Es
tado, em uma e outra nação. Portugal, na era seiscentista, já 
se havia consolidado em Estado absoluto, governado por um 
estamento burocrático, centralizador. A Inglaterra, ao contrá
rio, discrepando da orientação histórica continental, definiu-se 
numa transação capitalista industrial e feudal, repelindo a cen
tralização burocrática" (4). 

A seguir, Faoro discute longamente os mecanismos de con
trole da vida económica e os limites da autonomia política da 

(I) N. Duarte, 1939, p. 169. 
(2) N. Duarte, 1939, pp. 118-9. 
(3) O tema do patrimonialismo português já foi discutido no capí· 

tulo .2: Celso Lafer observa, em comunicação pessoal, a importância da 
I~qUlS:çã? portuguesa como mecanism~ de centralização e apropriaçãó pa
tnmomalista de recursos em uma socIedade caracterizada pela descentra
lização da obtenção da riqueza. Lafer também evidencia, em uma análise 
de conteúdo dos Lusíadas, como Portugal em seus valores dominantes 
estava muito mais pr6ximo das cidades-Estado renascentistas que da socie~ 
dade feudal. e medieval que imperava até a época em grande parte da 
I'.lll"opa. Veja V. Lafer, 1965, e J. A. Saraiva, 1909, este sobre a Inquisição. 

(4) Raymundo Faoro, 1958, pp. 53 e 65. 

aristocracia local brasileira, concluindo que "nosso feudalismo 
era apenas uma figura de retórica". Não ignora, é claro, as 
tendências centrífugas de descentralização que sempre existiram, 
e prossegue com um estudo detalhado do processo de centrali
zação progressiva da administração colonial, processo esse que 
se acentuaria progressivamente até os fins do século XIX. 

Faoro parece estar factualmente mais correto, e na segunda 
metade do século XVIII o país assiste à passagem de um sis
tema econômico colonial de produção do açúcar, no Nordeste, 
para um sistema de mineração do ouro e do diamante no Centro, 
e para um crescente enrijecimento do controle da administração 
colonial sobre a pujante, mas efémera economia da mineração. 
A política inicial de colonização no Brasil foi, de fato, a criação 
de feudos hereditários (capitanias) concedidos à exploração pri
vada. Este sistema, porém, não chegou a se desenvolver plena
mente, sendo substituído, logo em seguida, por um processo 
crescente de centralização administrativa. Como observa acura
damente Faoro, nunca houve um pacto político através do qual 
os altos escalões do sistema político representassem e gover
nassem em nome de alguns setores da sociedade, o que é típico 
do modelo feudal. 

Esse sistema centralizado estava sujeito, evidentemente, a 
pressões de todo tipo, e grande parte da história política do 
Brasil gira exatamente em torno do tema centralização vs. des
centralização. É fundamental, para entender este problema, ter 
uma interpretação adequada da natureza da colonização portu
guesa, que combinava uma tendência constante à centralização 
com a grande dispersão territorial dos postos de colonização, 
muitas vezes mais próximos, de fato, da Europa que uns dos 
outros. Não admira, assim, que estes núcleos de colonização se 
desenvolvessem por conta própria e, freqüentemente, de forma 
contraditória. Um exame mais detalhado deste desenvolvimento 
é necessário. 

2 - Os Padrões de Colonização: Bandeirantes e Pioneiros 

Em um livro famoso tempos atrás, Viana Moog tratava dl' 
explicar os diferentes resultados da colonização norte-americal1:l 
e brasileira em termos das diferenças entre o piondro íllf,li'-s, 
que vinha ao Novo Mundo se estabelecer com sua fmuilia, (' .. 



hUlld('iranle português, que cruzava o interior brasileiro na busca 
(1(, ('sn;[vos e ouro. O bandeirante teria sido um aventureiro 
(' predador cuja única preocupação seria enriquecer-se rapida
mente e voltar o quanto antes para a civilização européia. Saindo 
de São Paulo, os bandeirantes cobriram mais da metade do con
tinente sul-americano, e o historiador norte-americano E. Brad
(orJ Burns dá uma boa versão da imagem convencional existente 
a respeito deste período épico brasileiro: 

"A terra desafiava os bandeirantes. Eles atravessavam montanhas 
inóspitas e venciam rios turbulentos. Pântanos e densas florestas 
faziam pouco de seus esforços. Grandes áreas desertas lhes ensi
navam a abençoar os freqüentes e incômodos riachos que pouco 
antes haviam amaldiçoado. E em toda parte encontravam a fome, 
único e inseparável companheiro de viagem" (5). 

Viana Moog, no entanto, não aceitava esta imagem ideali
zada do explorador paulista. Para ele, 

"enquanto bandeirante e por causa das bandeiras, era o grande 
Estado [de São Paulo] um dos mais pobres e atrasados do Brasil. 
Somente depois, e muito depois, de efetivamente encerrado o 
ciclo das bandeiras é que São Paulo, com o advento do ciclo do 
café e da imigração de tipo pioneiro, que em fins do século 
nove desembarcava anualmente no porto de Santos para mais 
de 100000 imigrantes, passou para a vanguarda da Federa
ção" (6). 

Para Viana Moog, a ambição e impaciência do bandeirante 
o retirava de sua base original junto à costa, deixando a capitania 
de São Vicente descuidada e atrasada, enquanto os estabeleci
mentos açucareiros no Nordeste prosperavam. É realmente digno 
de nota que o núcleo que deu inicio à maior parte do desco
brimento e povoamento do território nacional tenha sido, ao 
mesmo tempo, um dos mais atrasados, para transformar-se, sé
culos depois, no centro econômico nacional. O próprio padrão 
geográfico já intriga: como explicar que, no século dezessete, o 
ccntro da atividade económica tenha se estabelecido no Nordeste, 
a capital política e administrativa na Bahia, enquanto que a ex
pansão territorial se dava a partir do Sul, em São Paulo? 

fiO 

(5) B. E. Burns, 1970, p. 51. 
(6) V. Moog, 1954, p. 235. 

3 - A Expansão de São Paulo 

O que é mais notável em relação ii expansão dl' Sao 
Paulo (7) é exatamente a relativa insignificância do núcleo ori~ 
ginal, em comparação com o empreendimento colonial p(mllgllt~s 
na América. O centro administrativo da colônia era Salvador, 
enquanto que seu pólo econômico inicial eram as plantações de 
cana-de-açúcar no Nordeste. Roberto Simonsen estimava quc, cm 
1690, o Brasil tinha uma população livre de cerca de 100 mil, 
dos quais 15 mil residiam em São Paulo, 20 mil no Rio e os 
restantes 65% no Nordeste (8). Estimativas feitas por Simonscl1 
atribuem uma população de somente 3 mil pessoas a toda a pro
víncia de São Paulo em 1653, e só em 1777 a população da 
Província supera a marca dos 100 mil. Os dados para a cidade 
de São Paulo mostram uma população de cerca de 20 mil em 
1836, e cerca de 30 mil no censo de 1872. Naquele ano, várias 
cidades brasileiras já haviam superado o marco de 100 mil. O 
quadro 5 dá uma idéia do desenvolvimento das cidades através 
do tempo. 

A explicação para o impeto empresarial dos bandeirantes em 
direção ao interior do pais tem sido feita, geralmente, em termos 
geopo!fticos. Caio Prado Jr., apesar de ser um historiador mar
xista, tende a uma explicação deste tipo: 

"Zona de passagem, São Paulo não chegou a formar, no período 
colonial, vida própria; a pequena mineração de lavagem que aí 

(7) A expressão "São Paulo" se refere a toda a província ou Estado, 
e somente por conveniência pode ser utilizada em referência a períodos 
mais antigos. O primeiro estabelecimento, São Vicente, estava localizado 
em uma área junto à costa que era passível de inundações, o que levou sua 
população a se transferir para onde é hoje Santos. Em 1554, os jesuítas 
criaram o Colégio de São Paulo terra a dentro, em um lugar denominado 
Piratininga. A vila, e, depois, a cidade de São Paulo se desenvolveu em 
sua vizinhança. A expansão paulista é um tema central da historiografb 
brasileira, especialmente entre historiadores de origem paulista, incluindo, 
entre os mais ilustres, Afonso E. Taunay. Outro paulista ilustre, Roherto 
Simonsen, proporciona um excelente sumário da expansão de São Paul" 
em sua obra clássica, a História Econômíca do Brasil (Simonscn, 1 %2). 
Um estudo moderno e bastante completo do desenvolvimento da ci,hl,' 
de São Paulo é o de R. M. Morse, 1970. 

(8) R. Simonsen, 1962, pp. 203 e seguintes. As estimatiw$ de 1'''1'11 
lação da província, apresentadas no texto, são do Brigadeiro J. J. M:lch:1tI .. 
de OHveira, 1913, citadas por Simonsen. Os dados para a cidade, cnqtlalll .. 

tal, são de P. Singer, 1968, pp. 19·20. 



Quadro 5. Crescimento das cidades brasileiras: 1872-1970 

1872 1920 1970 

São Paulo .31..395 579.0.3.3 5.978.977 

Rio de Janeiro 274.972 1.157.873 4.315.746 

Belo Horizonte ... 55.463 1.255.415 

Recife 116.671 2.38.843 1.084.459 

Salvador 129.109 283.422 1.027.142 

Porto Alegre 43.998 176.26.3 903.175 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Anuário Estatístico 
de 1971, p. 42. 

se praticou nos dois primeiros séculos, a insignificante agricultura 
ensaiada, de caráter puramente local, não tiveram expressão algu
ma. As grandes fontes da vida paulista serão o comércio de 
escravos indígenas, preados no alto sertão e vendidos nos centros 
agrícolas do litoral; comércio do gado que vem dos campos do 
Sul, e por aí passa com destino à marinha, inclusive e sobretudo 
o Rio de Janeiro; finalmente, quando se descobre o ouro em 
Minas Gerais, São Paulo será por algum tempo a única ou prin
cipal via de acesso para ele." 

Ainda que dominante, esta interpretação tende a atribuir 
um papel passivo ao núcleo paulista, deixando de lado seu papel 
ativo e dominante (9). O fato, no entanto, parece ser que São 
Paulo só se torna um posto comercial importante depois que os 
paulistas abrem as rotas para o interior, e é difícil conceber que 
este papel explorador tenha sido uma simples decorrência de con
tingências geográficas. Na busca de ouro e escravos, dezenas de 
vilas e cidades foram estabelecidas na grande área interiorana que 
é hoje Minas Gerais; o Sul e o Centro foram c8nquistados e, 
nesta marcha contínua para o interior, muitas vezes a população 
da cidade de São Paulo diminuía de tamanho (lO). 

(9) C. Prado Jr., 1945, p. 61. Esta interpretação de cunho geopo
lítico parece ser aceita sem discussão por P. Singer, 1968, tanto quanto 
no capítulo sobre "As Bandeiras na Expansão Geográfica do Brasil", em 
S. B. de Holanda, 1960, pp. 273-306. 

(10) CE. S. B. de Holanda, 1966. Sobre a criação de cidades pau
listas em Minas Gerais e o refluxo populacional para São Paulo, ap6s o 
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Que razões levariam pessoas a viajar da Europa pnl'a lugart·:, 
tão remotos, nos séculos dezesseis e dezessete? Alguns falos 
parecem claros. Este tipo de imigrante não desejava ficar mllitu 
próximo do controle da administração colonial, e estava interes· 
sado em obter o máximo de lucro por seu esforço. Certos fatores 
parecem haver determinado a escolha das diferentes áreas de loca
lização: a existência de uma baía adequada, primeiro, e também 
a presença de uma população autóctone que pudesse ser usada e 
explorada. São Vicente, e depois Santos, parecem ter preenchido 
estas condições, antes de se transformarem na rota "natural" para 
o interior. 

A economIa de São Paulo se beneficiou da ocupação holan· 
desa de Pernambuco .e das colónias portuguesas na África (An· 
gola e Luanda) durante a época de unificação das coroas portu
guesa e espanhola. Outras áreas ele cultivo de açúcar tiveram 
que ser criadas fora de Pernambuco, e o comércio de escravos 
africanos teve que se restringil' por causa do predomínio marí
timo holandês. Assim, o preço do escravo índio subiu, e os 
paulistas se tornaram, pO!' algum tempo, os principais supridores 
de mão-de-obra escrava para as plantações da Bahia, Rio e da 
própria região paulista. 

Afonso Taunay nos proporciona um sumário fascinante das 
narrativas de vários viajantes que visitaram São Paulo desde 
1565. O que eles revelam é um quadro vívido da autonomia, 
independência e insubordinação da cidade em relação à coroa 
portuguesa um quadro que parece não mudar com o passar 
do tempo. No fim do século dezessete, um destes viajantes, o 
engenheiro francês de nome Froger, escrevia: 

"A cidade de São Paulo é tributária, não súdita do Rei de Por
tugal. Situada a dez léguas da costa, teve como origem uma 
corja de bandidos de todas as nações que, pouco a pouco, ali 
formou uma grande cidade e uma espécie de República cuja lei 
é, sobretudo, não reconhecer governador nenhum" (11). 

declínio do ouro, veja M. Leite, 1961, que lista cerca de 60 cidades mi· 
neiras fundadas por paulistas. 

(11) A. E. de Taunay, 1924. 11 importante notar que, durante e 
1"1',0 após o período de unificação das Coroas portuguesa e espanhola, a 
."f!o!1omia paulista se dava em um contextO' de grande independência 
,I,·, <ilmaras muinícipais em relação aos poderes ibéricos. C. R. Boxer, 
I"', '. por exemplo, descreve em detalhe a revolta do Rio de 1660 contra 
" 'lJ ,i I ;I(l,Geral Salvador de Sá, em um período de grande instabilidade 
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Esta imagem de uma "república de bandidos" parece haver 
~jdo muito difundida, e surge na obra de vários escritores da 
época. Para alguns, é difícil conciliar esta imagem com o fato 
de um elemento importante do núcleo paulista ter sido a missão 
jesuíta lá estabelecida em 1554. Na realidade, tanto os jesuítas 
como os paulistas pareciam buscar a mesma coisa, ou seja, o 
índio, ainda que com propósitos diferentes. Os esforços jesuítas 
de criar colõnias nativas autõnomas, as missões, entravam em 
conflito com o interesse dos bandeirantes em escravizá-los. É 
um conflito que se mantém todo o tempo, culminando com a 
expulsão dos jesuítas em 1640. Desde o início do século, no 
extremo sul, a guerra sangrenta entre as missões jesuítas e os 
bandeirantes já dramatizava este conflito (12). 

O ano de 1695 divide a história da expansão paulista em 
duas partes, quando o ouro é descoberto pela primeira vez na 
área de Minas Gerais. O período anterior era de isolamento e 
relativa independência, caracterizado pelas longas marchas para 
o interior e pelo comércio de escravos com os estabelecimentos 
agrícolas na costa e no Nordeste. No segundo período, da cor
rida do ouro, o domínio paulista chega a cobrir, em certo mo
mento, mais da metade do atual território brasileiro ( 13 ). Mas 
o conflito com a administração portuguesa era iminente, e não 
tardou. 

da Coroa dos Bragança, ou seja, depois da restauração de 1640. A re
volta contra os holandeses no Nordeste, que será discutida ruais adiante 
foi, a~ima de tudo, um empreendimento local, sem qualquer apoio ~ 
encorajamento por parte dos Bragança. Somente em 1661, depois do 
tratado de paz entre a Holanda e Portugal, foi que a autoridade portu
guesa começou a se impor mais efetivamente. São Paulo no entanto 
permaneceria à margem... (Sou grato a Eulália Maria L~hmayer Lo~ 
por chamar minha atenção para este ponto.) 

(12) Cf. M. Morner, 1953, para um estudo sobre as ativídades dos 
jesuítas na parte sul do continente, e seu conflito com as bandeiras paulis
tas .. Para. uma história detalhada da atuação da Companhia de Jesus no 
BrasIl, veja o trabalho monumental de S. Leite 1938-50. O conflito entre 
os jesuítas e os portugueses era constante, e' atingiu seu ponto máximo 
com a expulsã? da Companhia em 1759. Veja também Dauril Alden, 
1968, para malOtes detalhes. Uma referência sobre os conflitos com os 
jesuítas no Nordeste brasileiro encontra-se em M. C. Kienen 1954. 
. ( 13 ) A jurisdição territorial de São Paulo atingiu se~ ponto má

XImo em 1709, quando o governo do Rio de Janeiro, Antônio de Albu
querque, chegou a ter autoridade sobre São Paulo Rio Minas Gerais 
Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Su{ 
Roberto Simonsen dá muita ênfase a esta grande expansão da jurisdição 
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4 - Descalços no Sul: A Guerra dos Emboabas 

Um exame do mapa ajuda a entender o rápido crescimento 
e a queda da supremacia paulista durante a corrida do ouro. No 
início, as únicas rotas para as minas vinham de São Paulo ou 
Paratí, cidade portuária um pouco ao Norte. Somente em 1699 
foi descoberto um caminho que ligava o Rio de Janeiro direta
mente com as minas. Rotas comerciais desde a Bahia, utilizando 
o São Francisco, também foram estabelecidas, e os conflitos 
entre os colonizadores mais antigos e os recém-chegados come
çaram acrescer. 

Os recém-chegados eram conhecidos como "Emboabas", 
palavra de origem indígena que caracterizava as botas que usa
vam, e que os distinguia dos paulistas descalços. À diferença 
entre botas e pés descalços correspondiam outras diferenças em 
recursos e habilidades. Os paulistas eram brasileiros de várias 
gerações, muitas vezes mestiços, enquanto que os recém-chegados 
eram, em geral, portugueses. De acordo com Diogo de Vas
concellos, eles, 

"acima dos paulistas, gozavam da vantagem de ser conhecidos, 
e amparados pelos compatriotas opulentos das praças marítimas, 
que lhes forneciam a crédito instrumentos e escravos africanos, 
obreiros estes únicos, que podiam suportar as fadigas medonhas, 
de tal indústria desumana e cruel como foi a das minas (14). 

A identificação entre emboabas e portugueses se tornou 
cada vez mais patente à medida que passava o tempo, e o conflito 

de São Paulo, observando ainda que "os primeiros governadores paulis
tas viram-se forçados a fixar suas residências em Vila da Nossa Senhora 
do Carmo, hoje Mariana, para ficarem mais próximos à zona de mine
ração". Interpretações sobre o verdadeiro papel do governo de Antônio 
de. Albuquerque variam, Pedro Calmon, por exemplo, considera que 1709 
fOI, exatamente, o ano em que Minas Gerais e São Paulo realmente se 
separam como regiões unidas sob controle paulista. A versão de Simonsen 
sobre a hegemonia paulista é também apoiada por Sérgio Buarque de Ho
landa, para quem a separação entre as duas províncias s6 se torna efetiva 
cm 1720. Tudo indica, no entanto, que a unificação sob Antônio de 
Albuquerque foi menos o apogeu que o início do declínio da hegemonia 
paulista, a partir, principalmente, do desfecho da Guerra dos Emboabas. 
Cf. R. Simonsen, 1962, p. 229; P. Calmon, 1959; D. de Vasconcelos, 1948; 
c S. B. de Holanda, 1960, p. 306. 

(14) D. de Vasconcelos, 1948, p. 29. 
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entre os dois grupos adquiria proporções. Os emboabas se re
belam contra os paulistas, e seu líder, Nunes Viana, eleito pelos 
seus seguidores como governador da província, define-se pronta
mente como aliado da coroa portuguesa. Vários anos após a 
guerra, ele declararia que os rebeldes 

"o obrigaram a aceitar o governo delas [minas] e o mando do 
exército que se formou contra aqueles povos [paulistas]; e pelo 
castigo das armas os reduziu à obediência das leis de Sua Majes
tade e de suas Reais Ordens" (15). 

Um dos principais pontos de conflito se referia ao mono
pólio do mercado de carne na área de mineração, que a admi
nistração portuguesa concedeu a duas pessoas de fora. Um dos 
líderes paulistas foi acusado de 

"não ser fiel a seu rei, pois foi um dos que resistiu e impugnou 
o contrato das carnes nestas Minas" (16). 

Seria demasiado simplista sugerir urna íntima identificação 
de perspectivas e intenção entre os mercadores portugueses que 
ali chegavam e a burocracia patrimonial portuguesa. Por exem
plo, a história mostra a existência de conflitos constantes entre 
mercadores locais e a administração, em relação à preferência que 
a administração manifestava pelas grandes "Companhias de Co
mércio" da época, em detrimento dos pequenos comerciantes (17). 
A proibição do tráfico de ouro em pó foi também um golpe para 
o pequeno comerciante no Rio de Janeiro. Nestes conflitos, a 
vontade do governo sempre prevalecia. No entanto, o comércio 
tinha que ser feito através dos centros administrativos, e mer
cadorias tinham que ser transportadas em navios protegidos, con
trolados e, muitas vezes, escolhidos pela administração portu
guesa. Assim, apesar de eventuais conflitos de interesse, a 
penetração do comércio em certa área sempre levava, em última 
análise, a um aumento da centralização governamental e da perda 
de autonomia dos comerciantes. O episódio da Guerra dos Em-

(15) P. Calmon, 1959, p. 920. 
(16) J. S. de Melo, 1929, citado por P. Calmon, 1959, p. 968. 
(17) Um exemplo importante deste conflito foi a luta da Mesa do 

Bem Comum dos Mercadores, uma associação de comerciantes, contra os 
privilégios monopolistas outorgados pelos portugueses à Companhia Geral 
de Comércio, estudada por E. M. L. Lobo, 1965. 
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boabas marca, em última análise, o estabelecimento do controle 
da administração portuguesa sobre a área das Minas, à custa da 
perda da hegemonia paulista. 

As diferenças sociais tão aparentes entre Emboabas e pau
listas são, talvez, a origem das explicações classistas do conflito, 
de acordo com as quais os paulistas representariam uma aristo
cracia feudal, camponesa (e descalça!), enquanto que os .Em
boabas representariam a burguesia ascendente em luta pela liber
dade de comércio (18). Este tipo de interpretação se revela, no 
entanto, pouco convincente quando levamos em consideração as 
questões da ocupação territorial e a das relações entre gr~pos 
sociais e a Coroa portuguesa. Por exemplo, quando os paulistas 
se organizam para o ataque final aos Emboabas, em 1709, o 
planejamento e a decisão foram feitos pela Câr;:tara Munidp~l 
de São Paulo, em uma demonstração de autonomIa local e parti
cipação popular que muitos se surpreenderiam de encontrar no 
Brasil do início do século dezoito (19). A imagem de urna guerra 
planejada em São Paulo, para ser feita em Minas, e em ~onflito 
com a administração na Bahia, é, talvez, o melhor cenárlO para 
visualizar este capítulo do estabelecimento da integração terri
torial brasileira. 

5 A Integração do Nordeste 

Enquanto paulistas e recém-chegados lutavam nas áreas de 
mineração no Centro, um conflito paralelo se desenvolvia entre 
Olinda cidade aristocrática e tradicional, e o Recife, centro 
comercIal ascendente: era a Guerra dos Mascates. O paralelo 
entre os dois conflitos passa geralmente despercebido, talvez por
que o do Sul tenha sido um dos primeiros capítulos da economia 
do ouro, enquanto que o do Nordeste marca o declínio da eco
nomia do açúcar. Mas ambos foram, sem dúvida, eventos impor
tantes no estabelecimento do controle da administração patri
monial sobre o território brasileiro, ainda que com resultados 
diferentes. 

(18) Cf. I. Golgher, 1956 e os comentários de P. Beiguelman, 1968, 
e F. 19lésías, 1957, a respeito do tema. 

( 19) Uma descrição da participação da Câmara Municipal de São 
Paulo é dada por P. Calmon, 1959, pp. 972-3. 
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A história da economia açucareira no Brasil é parte inte
grante e inseparável da história das relações políticas e econô
micas entre as potências comerciais européias da época. Celso 
Furtado nos dá um excelente panorama da economia do açúcar 
no período colonial, dando ênfase ao papel da Holanda no refino 
e na comercialização do produto na Europa (20). Para Celso Fur
tado, a economia açucareira no Brasil foi, desde o princípio, um 
empreendimento conjunto de interesses portugueses e holandeses, 
ainda que cada sócio tivesse objetivos distintos. Para os holan
deses, a indústria açucareira era, essencialmente, um empreendi
mento comercial. Eles não somente se encarregavam do refino 
e distribuição do produto na Europa, como também financiavam 
instalações no Brasil, o tráfico de escravos, e controlavam o trans
porte do produto. Furtado se baseia em Noel Deer para afirmar 
que, se tomamos todos estes aspectos em conjunto, fica claro que 
a economia do açúcar era mais holandesa do que portuguesa, 
naqueles primeiros tempos (21). 

Por sua parte, os portugueses pareciam preocupados, prin
cipalmente, com o controle político e militar de seus territórios. 
Não tinham nem a iniciativa capitalista dos holandeses, nem a 
sorte dos espanhóis, que encontraram o ouro. Assim, os portu
gueses mantinham-se presos à expectativa do ouro e aos pequenos 
benefícios trazidos por seu papel relativamente menor na eco
nomia do açúcar. Seu objetivo principal era o controle político 
de seus territórios; alguns estabelecimentos militares e as plan
tações de cana-de-açúcar eram seus meios; e a perspectiva de um 
dia encontrar ouro, seu incentivo. 

Esta simbiose entre portugueses e holandeses funcionou bem 
até a união de Portugal e Espanha, em 1580, sob Filipe da Es
panha. A partir daí, os holandeses foram formalmente proibidos 
de participar do comércio açucareiro, e os espanhóis iniciaram 
a apreensão de barcos holandeses em portos portugueses. Em 
1621 é criada a Companhia Holandesa das índias Ocidentais, 
com a função de promover a colonização e o comércio através da 
conquista militar. Várias tentativas foram feitas de controlar 
militarmente a área do açúcar. Depois de frustrada tentativa de 
conquistar Salvador em 1624-5, uma base firme foi estabelecida 
na área de Pernambuco, de 1630 a 1654, ou seja, até 14 anos 

(20) Cf. C. Furtado, 1972. 
(21) N. Deer, 1949, p. 453, citado por C. Furtado, 1972. 

depoIs da restauração da independência portuguesa em relação à 
Espanha, em 1640 (22). 

6 - Descalços no Norte: a Guerra dos Mascates 

É esta história que dá o pano de fundo para a Guerra dos 
Mascates. O conflito tem como ponto de partida a questão da 
autonomia administrativa do Recife. A cidade tinha começado a 
se desenvolver sob a administração holandesa, que a preferiu, ao 
invés de Olinda, como sede de sua administração (23). A guerra 
contra os ocupantes holandeses foi feita pelos locais, independen
temente, e muitas vezes contra a vontade das autoridades por
tuguesas, que não queriam hostilizar os holandeses. Em 1654, 
parecia que Olinda teria restaurada sua antiga importância e 
independência. O Recife, no entanto, crescia como pólo de atra
ção para uma pópulação de recém-chegados, que começavam como 
pequenos comerciantes e terminavam financiando e comerciali
zando a produção de açúcar. Um contemporâneo indignado des
crevia a situação: 

"'Em poder deSfes forasteiros ou Mascates residia todo o co
mércio; eles portanto eram os que supriam os engenhos, e tam
bém os únicos que recebiam as caixas de açúcar. No fim das 
safras, cada Senhor de Engenho devia uma soma considerável 
ao Mascate que lhe tinha suprido, e então este inflexível credor 
instantaneamente o apertava... Desta sorte, em poucos anos 
tornaram-se os Mascates grossos capitalistas e, em vez de se
guirem as pisadas dos primeiros que para Pernambuco vieram 
(que só do comércio cuidavam), intrometeram-se nos negócios 
públicos, introduziram-se no Palácio dos governadores e, final
mente, propuseram-se para levar a efeito o seu intento, isto é, 
aniquilar a nobreza do País" (24). 

(22) Sobre os holandeses no Brasil veja, entre outros, C. R. Boxer, 
1957. 

(23) "Olinda, ao cair em mãos dos holandeses, possuía cerca de 2 
mil moradores. Os bens dos religiosos, na cidade, eram ponderáveis. Con
tava cerca de centena e meia de dérigos, um colégio jesuíta, um convento 
beneditino, um carmelita, um mosteiro de freiras, uma misericórdia, duas 
igrejas e cinco ermidas. Eram numerosos, a crónica refere 200, os comer
ciantes abastados ... " (N. W. Sodré, 1944, p. 142). 

(24) Pe. António Gonçalves Leitão, citado por M. Melo, 1941. 
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Nem todos os autores, no entanto, estavam a favor dos 
olindenses. Um defensor dos Mascates, escrevendo no início 
deste século, dizia que: 

"Nas duas grandes comoções porque passou Pernambuco, em 
1654 e 1710, a nobreza sempre procedeu por motivos subal
ternos e para ela até desprimorosos, sendo em ambos o principal 
não pagar aos credores" (25). 

Os aristocratas locais eram chamados pelos recém-chegados 
de "pés-rapados", uma semelhança com os paulistas em Minas 
que é circunstancial. A crescente importância econômica dos 
recém-chegados no Recife, que passam de pequenos comerciantes 
a financiadores, estava relacionada, sem dúvida, com a deterio
ração progressiva da economia do açúcar desde a segunda metade 
do século dezesseis (26). O Recife terminou, eventualmente, por 
se impor e adquirir o status administrativo de cidade mas, a 
esta altura, os cantatas de sua elite com o "Palácio dos Governa
dores" eram, sem dúvida, mais importantes como fonte de 
riqueza e poder, que a exploração usurária de uma economia 
em decadência. 

Pouco se sabe do processo pelo qual a antiga aristocracia do 
açúcar e os novos comerciantes se interpenetraram e conviveram 
durante o período de decadência, mas pode-se supor que, na 
medida em que a economia de mercado se reduzia, aumentava a 
importância do acesso às fontes de poder burocrático. É pos
sível que a aristocracia do Nordeste tenha sofrido um processo 
similar ao que. mais tarde, sofreu a elite mineira com o fim 
do período do ouro; o fenômeno da "volta à economia natural" 
e a estruturas sócio-econômicas de tipo semifeudal, sugerida por 
Celso Furtado teria sido limitado, em boa medida, pela substi
tuição de externalidades econômicas por externalidades políticas. 

A derrota frente aos portugueses recém-chegados teve, para 
os paulistas, uma conseqüência que os diferenciou dos pernam
bucanos: foram isolados do resto do país, e por isto não desen
volveram em seu próprio Estado uma estrutura política de depen-

(25) V. Ferrer, 1914, p. 44. 
(26) Celso Furtado liga a decadência da economia do açúcar no 

Brasil com o início da economia do açúcar no Caribe, que conduziu à 
expansão da produção mundial e ao declínio dos preços. Cf. Furtado, 
1972, capítulo 6. 
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dência em relação à administração central, tal como a criada pela 
elite do açúcar. As características de isolamento da área de São 
Paulo foram, assim, preservadas, o que teve muita importância 
!lOS desenvolvimentos que iriam ocorrer um século e meio depois. 

7 - Consolidação Política e Decadência Económica 

São Paulo e Pernambuco parecem ter sido as duas tentativas 
principais de estabelecer uma ocupação essencialmente econômica, 
c não administrativa, no novo território. Além disto, economias 
slIbsidiárias de criação de gado foram criadas, sendo responsáveis 
pela progressiva ocupação do interior, mas sempre em função dos 
centros dinâmicos, ou do açúcar ou do ouro (27). 

O quadro da ocupação do território brasileiro deve ser com
pletado com a história do estabelecimento de entrepostos mili
tares nas fronteiras. O mais importante destes estabelecimentos 
foi, sem dúvida, a Colônia de Sacramento, criada no rio da Prata 
cm 1680. Ela foi o início de uma longa e intermitente guerra 
com os espanhóis de Buenos Aires, dando à população do Rio 
Grande do Sul uma experiência única, no Brasil, de um estado 
contínuo de violência e mobilização militar (28). Um exame do 
mapa mostra que o Rio Grande do Sul tem sido, praticamente, 
a única fronteira viva do país. As fronteiras do Norte e do Oeste 
foram determinadas, em grande parte, pela capacidade dos ban
deirantes em explorar o interior, mas também pela existência dos 
Andes e da floresta continental, que funcionavam como barreiras 
à expansão dos colonizadores espanhóis do Pacífico. Os estabe
lecimentos portugueses tendiam a se limitar à costa do Atlântico, 
e foi somente na área que é hoje Uruguai que os dois empreen
dimentos coloniais colidiram efetivamente. 

A textura social e econômica da sociedade brasileira, ao 
longo da fronteira sulista, era forteme'nte influenciada por esta 
silllação. Fernando Henriqi.I.e Cardoso, em uma análise exaustiva 
I la historiografia pertinente, sugere dois elementos que parecem 
,;If'acterizar melhor a sociedade gaúcha. O primeiro é a influên-
11:1 generalizada da experiência militar na psicologia, estrutura 

( 27 ) Para a expansão da economia do gado no Brasil, Cf. C. Prado 
II' 1')·15. 

( 21)) Cf. J. L. Love, 1971, para uma visão panorâmica destes COIl

/111"';. :Issim como A. Lima, 1935. 
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econoffi1ca e organização social do Sul. As pressões psicológicas 
de um estado de beligerância contínua, combinadas com as carac
terísticas específicas da guerra de fronteira, levariam à necessi
dade de lideranças fortes, dotadas de coragem e audácia pessoais 
bem definidas. A conseqüência teria sido a existência de uma 
ordem militar que não era necessariamente rígida, já que não se 
burocratizava, mas que se centrava em caudilhos fortes e persona
lísticos (2 0). A vida econômica baseou-se, por muito tempo, em 
atividade predatórias contra os espanhóis, na captura do gado que 
pastava livremente pelos pampas, em ataques às missões jesuítas, 
e no contrabando entre os domínios espanhóis e portugueses. 
Gradualmente, a terra foi sendo distribuída entre os chefes e 
caudilhos militares, e a indústria do charque começa a se desen
volver, exportando para o Norte. 

O segundo elemento que surge com a militarização de todos 
os aspectos da vida é a privatização das diversas formas de auto
ridade, civil ou militar. Caudilhos militares tinham suas pró
prias tropas, usadas em ataques privados a jesuítas, espanhóis ou 
outros, em tempos de paz, mas que podiam ser mobilizadas pela 
Coroa Portuguesa em tempos de guerra formal. A terra era dis
tribuída de acordo com a influência e o poder militar, tanto 
quanto os privilégios de taxação e de administração da jus
tiça (30). 

Esta "privatização" das atividades militares significava que 
o poder econômico e social decorria do status militar, mas que 
este status não era simplesmente outorgado pela administração, e 
sim decorrente de fontes independentes de riqueza e poder. 
Trata-se de uma situação weberiana típica, de tensão constante 
entre a privatização do status político e militar e a publicização 
da ordem privada; e iSto talvez explique a persistência da tra-

(29) "Ao lado da tensão constante em que vlVlam as populações 
sulinas em face das guerras, guerrilhas e acordos infindáveis, que por si 
só seriam sufiCientes para tornar mais vigorosa a pressão da ordem militar 
sobre a ordem civil, as condições de luta naquelas fronteiras. . . tornavam 
a própria ordem militar não diria mais rígidil, porém mais dependente, 
para a sua preservação, da existência de pessoas com qualidades e incen
tivos (como a coragem pessoal e a ousadia diante do inimigo) que as 
tornavam, ao mesmo tempo, pouco aptas para a submissão aos regula. 
mentos e à rotina." F. H. Cardoso, 1962, p . 85. 

(30) F. H. Cardoso, 1962, pp . 107 e seguintes trata de explicar as 
relações entre a administração colonial e o poder privado no Rio Grande 
em termos, precisamente, de poder patrimonial. 

dição militar e guerreira muito depois de consolidada a fr ntcira 
com a Argentina . O que era decisivo era o quanto o poder do 
caudilho dependia da sanção e do apoio do governo central. Em 
1801, depois de 20 anos de paz que sucederam à assinatura do 
Tratado de Santo Ildefonso entre os países ibéricos, os gastos 
governamentais na capitania de São Pedro do Rio Grande do 
Sul eram mais de três vezes sua renda e, de acordo com um his
toriador, 

"Grande parte deste mau resultado econômico era devido, sobre
tudo, à péssima administração governamental, à centralização 
da metrópole, e aos excessivos gastos que se faziam no sustento 
do exército" ( 31). 

A importância política da fronteira impediu que as Coroas, 
primeiramente a portuguesa, e depois a brasileira, deixassem a 
província do Rio Grande do Sul entregue a seus próprios chefes. 
A maior parte do contingente militar utilizado nos conflitos de 
fronteira eram recrutados localmente, e Lave nota que, ainda 
em 1852, cerca de três quartos das tropas utilizadas no conflito 
com Rosas eram de origem gaúcha . Várias décadas depois, o Rio 
Grande fornecia cerca de um quarto a um terço das forças ter
ritoriais brasileiras, e o número de oficiais de alta patente de 
origem gaúcha era muito maior do que o que se esperaria a partir 
do tamanho da população do Estado ( 32). O resultado desta 
situação foi que a política patrimonial e "privada" no Rio Grande 
foi sempre orientada, politicamente, para os centros de poder 
regional e, principalmente, nacional. É claro que esta relação não 
foi sempre amigável, e foi do Rio Grande que partiu a única 
tentativa realmente séria de secessão política no Brasil do século 
dezenove, com a Guerra dos Farrapos. 

A vida no Rio Grande não se limitava, certamente, às aven
tnras de seus cavaleiros. Joseph Love distingue três regiões de 
olonização e povoamento na área : o litoral , as coxilhas e a 

cíl mpanha, sendo esta a que dá ao Estado a imagem que tem 
11\\ resto do Brasil. Um grupo importante de povoadores do 
I i I oral foram os açorianos, responsáveis por uma florescente eco
lIomia tritícola . Não há dúvida, no entanto, que a região da 
(';lI11panha não somente forneceu a imagem do gaúcho a cavalo, 

(31) A. Lima, 1935, p. 108. 
( 2) ]. L. Love, 1971, p. 15. 



em sua estância, como também proporcionou ao Estado sua lide
rança política e seu estilo, que impregnou fortemente as outras 
áreas de colonização da região. Fernando Henrique Cardoso 
mostra, por exemplo, como os colonos de Açores gradualmente 
trocaram os antigos hábitos camponeses de sua terra de origem 
por um tipo de patriarcalismo patrimonial fortemente hierárquico 
e militarizado, predominante em toda a área. 

O outro estabelecimento militar importante dos portugueses 
foi o Rio de Janeiro, onde os franceses trataram de estabelecer 
sua "France Antartique", na primeira metade do século dezes
seis. A área era rica em pau-brasil, o cantata com os índios era 
possível e, por algum tempo, o controle francês pôde ser man
tido. O estabelecimento francês é destruído em 1950 por Mem 
de Sá, e três anos depois Estácio de Sá cria o primeiro estabele
cimento militar. 

É interessante assinalar que a aventura política da Colônia 
do Sacramento foi financiada e apoiada não por Portugal, dire
tamente, mas pela cidade do Rio de Janeiro (83). Por algum 
tempo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro se interessou pelas 
possibilidades de comércio que a nova fronteira abriria, mas, 
depois, começaram as queixas a respeito do peso criado pelos 
conflitos do Sul. Gradualmente, o recrutamento militar passou 
a ser feito no próprio Sul, utilizando-se, para isto, de uma popu
lação de origem paulista, ou seja, bandeirantes que ali chegavam 
para as campanhas contra as missões. 

8 - A Vida Política no Século Dezenove 

O Brasil do século XIX é conhecido por sua estagnação 
econômica ( 34), mas também pelo estabelecimento de uma mo
narquia estável que funcionou sem maiores percalços de 1840 

(33) Um relato, ano a ano, da formação do Rio de Janeiro, é dado 
por V. Coaracy, 1965. Este autor apresenta também uma série de refe
rências em relação ao papel do Rio de Janeiro na criação e manutenção 
da Colônia do Sacramento, pp. 212-13 e outras partes . 

(34) A estagnação económica foi mais acentuada na primeira que 
na segunda metade do século. O período mais baixo da vida económica 
correspondeu à época das guerras napoleónicas; mais adiante, no entanto, 
um novo produto de exportação, o café, entrava em um mercado mundial 
novamente em expansão. 
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a 1889, precedida por um período de consolidação interna iniciado 
em 1808. 

O período inicial é caracterizado pelo conflito entre "brasi
leiros" e "portugueses", logo traduzido em termos de um con
flito entre os partidos liberal e conservador. A dissolução da 
Assembléia Constituinte de 1823 é uma vitória dos "portu
gueses", assim como a abdicação de D. Pedro I, uma vitória dos 
"brasileiros". Após a abdicação, o país entra em um período de 
rebeliões regionais que ameaçavam o país com a fragmentação 
política e territorial. No processo de consolidação política, o go
verno central teve que criar uma força militar que fosse relativa
mente independente das regiões em que estivesse estacionada e, 
desta forma, foi iniciada a formação de um exército nacional 
regular. 

Tanto a Marinha quanto o Exército eram compostos, nos 
primórdios do Brasil independente, de portugueses e mercená
rios, mas a nacionalização do Exército parece ter ocorrido muito 
mais rapidamente. Um decreto, em 1831, reorganizou o Exér
cito, fixando seu efetivo em dez mil homens, e o número de 
pessoas alistadas permaneceu entre quinze a vinte mil durante 
todo o século dezenove, com exceção do período da Guerra do 
Paraguai. Havia cerca de 35 mil homens em armas em 1865, 
83 mil em 1869, mas somente 15 mil em 1873. Esta diminuição 
esconde, entretanto, o processo de desenvolvimento de um exér
cito profissional e organizado, incrementado a partir da derrota 
dos movimentos sediciosos do período regencial (35 ) . Como 
se pode ver no quadro 6, somente o Rio Grande do Sul havia 
sido completamente dominado em 1845. Não é, evidentemente, 
uma coincidência o fato do homem responsável pela eliminação 
das rebeliões ser também considerado o fundador do Exército 
brasileiro. 

(35) Um breve relato da criação do exército brasileiro é dado por 
E. S. de Paiva, "A organização do Exército Brasileiro", em S.B. de 
Holanda, 1960, pp. 265-77. Uma história detalhada da criação da Marinha 
de Guerra no Brasil é dada por P. Maia, 1965, que evidencia suas origens 
portuguesas . Sobre os efetivos militares no século XIX, veja os dados 
colhidos por L. W. Viana, (s.d.) e O. B. de Lima Jr., 1970. Nunca 
h"uve perfeita harmonia entre o exército nacional e a elite politica civil , 
qlle tratou de limitar seus poderes por vários meios, incluindo a criação 
da Guarda Nacional no século XIX, e a manutenção de polícias militares 
autónomas nos Estados durante a República Velha, e mesmo posterior
/Dente. 
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Quadro 6. Revoluções Armadas no Brasil: Período de 1831 a 1845 

Pernam- Pará Bahia Maranhã.o 
Rio Grand.e 

Total 
buco do. Sul 

1831 2 3 5 
1832 1 1 
1833 1 1 
1834 O 
1835 1 1 2 
1836 1 1 2 
1837 1 1 1 3 
1838 1 1 1 1 4 
1839 1 1 1 3 
1840 1 1 1 3 
1841 1 1 2 
1842 1 1 
1843 1 1 
1844 1 1 
1845 1 1 

Total 3 6 6 4 11 30 

Fonte: Lúcia Maria Gomes Klein e Olavo Brasil de Lima Jr., "Atores 
Políticos do Império", Dados, VII, 1970, pp. 62-68. 

Apesar da diminuição das rebeliões, o montante absoluto 
de despesas militares continuou a subir, dando uma indicação 
da irreversibilidade do fortalecimento da instituição militar. 

Quadro 7. Brasil: Percentagem das despesas militares em relação ao 
total dos gastos governamentais: 1823-1845 

Período 

1823-29 
1831-35 
1836-40 
1841-45 

Percentagem das 
despesas militares 

48.12% 
37.5% 
45.3% 
43.7% 

Total dos gastos 
governamentais 

(1840-100) 

42 
59 
86 

116 

Fonte: Lúcia Maria Gomes Klein e Olavo Brasil de Lima Jr., op. cit., 
pp. 62-88. 

o fim das rebeliões regionais e a criação de uma força mi
litar organizada são somente alguns dos logros governamentais 
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durante este período. O orçamento nacional triplicou no!. II' :. 

primeiros 10 anos após a independência, e aumentou pl'ogr ·:l·. i 
vamente ' durante todo o século, como indica o quadro 13. 

Quadro 8. Brasil: Gastos governamentais e exportações durante o 
século XIX 

Gastos Governa- Exportações 
Ano namentais (1 000 contos) GEX/EXP. 

(1000 contos) 

1823 4702 20623 22,8% 
1831/2 12836 32431 39,79% 
1840/1 19073 41672 45,76% 
1852/3 29368 73645 39,87% 
1860/1 45950 123171 37,30% 
1870/1 83435 168000 49,66% 
1889 138108 259095 53,30% 

Fonte: Dados coletados por Sérgio da Rocha Souza e José Luís Werneck 
Viana. 

. Não se trata de um aumento simplesmente nominal, já 
que o valor da moeda brasileira se manteve estável em relação à 
libra inglesa durante a maior parte do século XIX (36). Este 
aumento de gastos governamentais seguiu de perto a recuperação 
da economia brasileira na segunda metade do século, devida 
principalmente ao café; este crescimento também reflete a habi
lidade cada vez maior do governo central . em extrair recursos 
para seu próprio benefício. Os gastos governamentais mantive
ram sempre uma proporção estável mas progressiva com o co
mércioexterior, e o quadro 9 é uma indicação da crescente im
portância desta fonte de renda para o governo central. 

Quem participava desta estrutura governamental em ex
pansão? Eleitoralmente, renda e propriedade condicionaram o 
exercício de direitos políticos durante todo o período imperial, 
e Faoro mostra em detalhe como a Constituição de 182.3 reduzia, 
iI1tencionalmente, ~ importância da propriedade da terra como 

(36) Dados sobre a equivalência entre as moedas brasileiras (; in
glesa podem ser encontrados em O. Onody, 1960. 
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Importações 

Rendas internas 

Exportações 

Quadro 9. Fontes de Renda Pública 

1831/2 

Renda Total 
11,1 

contos 

25,5% 

42,7% 

6,0% 

1888 

Renda Total 
145,2 milhões 

contos 

61,0% 

10,0% 

28,0% 

Fonte: Vera Maria Cândido Pereira, "A Sociedade no Período Colonial", 
(IUPERJ) , ensaio não publicado, 1969. 

principal critério de elegibilidade ( 31). O número de eleitores 
em 1872 era cerca de um milhão, ° que representava nove por 
cento da população total do país (38). Este número dá somente 
uma indicação muito geral dos limites alcançados pelo sistema 
de participação política, sem levar em conta todo o folclore 
político sobre fraudes e irregularídades de todo o tipo, que se 
manteve durante a Primeira República e permitia ao governo 
eleger, os candidatos que queria. 

Quadro 10. Crescimento comparado do tamanho e do orçamento 
da Câmara dos Deputados brasileiro (1826-1858) 

Número de Orçamento Contos 
Período deputados (contos) per capita 

1826-29 76 .. . . 
1830-33 97 338 35 
1834-37 106 .. . . 
183841 98 271 28 
1842 96 216 22 
1845-47 98 280 29 
1848 129 285 22 
1853-58 123 228 18 

Fonte: 01 avo Brasil de Lima Jr. , e Lúcia Maria Gomes Klein, "Atares 
Políticos do Império", Dados, VII, 1970, p. 80. 
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(37) F. Faoro, 1958, pp. 141 e seguintes. 
(38) Cf. M. A. de A. G. Pararuôa, 1970. 

A Assembléia Constituinte de 1823 representou, segll llo iI 
interpretação de Faoro, as tendências mais liberais e cen trífugas 
das províncias, em contraposição às tendências mais centrali<l:l
doras do governo imperial. De uma maneira geral, o Congresso 
parece ter sido, tradicionalmente, o lugar em que a oposição 
descentralizadora tinha mais possibilidades de fazer-se ouvir, e 
isto talvez explique o fato de que os recursos à disposição da 
Câmara de Deputados tenham diminuído, em termos relativos, 
através do tempo (quadro 10, p . 78). 

Quadro 11. Províncias de origem dos membros do gabinete 
durante o Segundo Império (percentagens) 

1840 a 1853 1857 a 1871 1873 a 1889 
Provo Região Provo Região Provo Região 

Pará 1. 75 1.59 

NORTE 1. 75 1.59 

Maranhão 1.59 7 .50 
Piauí 6.35 5 .00 
Ceará 2 .50 
Paraíba 2 .50 
Pernambuco 12.28 14.28 10.00 
Alagoas 3.17 2.50 

NORDESTE 12.28 25.39 30.00 

Sergipe 2 .50 
Bahia 26 .32 34.92 22 .50 
Minas Gerais 19 .30 7.94 32 .50 
Rio de Janeiro 31.58 19 .05 7.50 

LESTE 77 .20 61.91 65.00 

São Paulo 7 .02 7.94 2.50 
Santa Catarina 7.75 1.59 
São Pedro 1.59 2.50 
(Rio Grande) 

SUL 8.77 11.12 5.00 

BRASIL 100% 100% 100% 
(N) (57) (63) (40) 

Fonte: Dados coletados por Lúcia Maria Gaspar Gomes, e O. Brasil de 
Lima Jr., e L. M. Gomes Klein, "Atores Políticos do Império", 
Dados, VII, 1970, p. 81. 
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o orçamento do Legislativo era parte do orçamento total 
do Ministério do Império, sendo sempre muito menor do que 
os gastos da Família Real, o maior item de gastos daquele 
Ministério . Os gastos governamentais com o Legislativo nunca 
foram além de 1,6% do orçamento total, e tenderam a aumentar 
minimamente entre a primeira e a segunda metade do período 
(0,75 % de 1837 a 1864 e 1,1 % de 1864 a 1889). É claro 
que estes números em si mesmos não expressam a força política 
do Legislativo, mas reforçam a imagem de um Executivo forte 
e centralizador que foi capaz, pouco a pouco, de ir cooptando 
a oposição liberal ao establishment político da época. Se a filiação 
partidária dos detentores de posições executivas e legislativas não 
nos diz muito sobre quem representavam principalmente a partir 
do Segundo Reinado, os dados de origem regional pode ser um 
melhor indicador (quadro 11 p. 79). 

Os dados parecem bastante significativos. Enquanto o centro 
de gravidade econômico e demográfico se movia para o Sul, a 
base política do governo parecia transferir-se para o Norte. São 
Paulo e Rio Grande do Sul eram claramente sub-representados, 
e não é por acaso que estes Estados foram o foco da oposição 
republicana ao Império. O declínio da participação do Rio de 
Janeiro reflete, provavelmente, a "brasilianização" progressiva da 
elite política, que tendia a ser recrutada na aristocracia nordes
tina mais tradicional. A alienação política das fontes emergentes 
de riqueza era similar à resistência encontrada pelas forças arma
das em sua tentativa de desempenhar um papel político mais 
ativo. O fim do Império, que será examinado mais detalhada
mente no capítulo V, abre o caminho à descentralização política 
e a uma maior correspondência entre poder político e desenvol
vimento social e econômico. 
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CAPíTULO IV 

EXPANSÃO ECONÕMICA E POLíTICA 
PATRIMONIAL 

1 - A Expansão Económica dos Países "Novos" 

O processo de mudança política acentuado pela queda do 
Império tem como pano de fundo as novas relações que se 
estabelecem entre o Brasil e um mercado mundial em expansão. 
Um dos aspectos mais importantes da relação entre os países 
periféricos e os países centrais foi o sistema de dependência 
econômica e interferência política que a acompanhava. Menos 
óbvio, mas igualmente importante, era como este tipo de d;~en
dência externa se refletia na estrutura e nos processos polItICaS 
internos dos países periféricos. Dado que existem vários graus 
possíveis de liberdade e possibilidades alternativas de ação, mes
mo nas situações de dependência mais rígida, torna-se necessano 
saber quais as alternativas existentes em uma situação dada, e 
as razões pelas quais uma alternativa específica foi adotada no 
lugar de outras. Assumir esta perspectiva ~ão signifi.c~, .certa
mente, negligenciar a importância e relevâncIa das v~naveIs po
líticas e econômicas relacionadas com a dependênCla externa; 
significa, simplesmente, que a análise deverá ser feit~ desde o 
ponto de vista de unidade dependente, tomando o sIstema ex
terno como dado e recuperando, de certa maneira, a perspectiva 
a respeito da autonomia interna relativa e as possibilidades de 
escolha historicamente dadas ao país. Este capítulo deve ser 
visto desde este ponto de vista, já que tem como objetivo 
examinar o Brasil no cômputo dos "países novos", em um con
texto de expansão do mercado internacional e em função das 
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alternativas de desenvolvimento sócio-político que estes even
tualmente assumiram. 

A principal atividade econômica no Brasil do século XVIII 
era a ext:ação do ouro. Mas seu declínio foi rápido, indo de 
uma médIa anual de 14600 kg, em 1741-60, para uma média 
de somente 1 760 quilos de 1811 a 1820. As guerras napoleô
nicas e o início do comércio livre com a Inglaterra trouxeram 
uma prosperidade passageira para a agricultura do açúcar e do 
algodão mas, depois de 1815, os preços declinaram e a inde
pendência política brasileira coincide com um período de recesso 
tanto da economia brasileira quanto do sistema econômico inter
nacional (1). Ao mesmo tempo, entretanto, o café começava a 
surgir como o principal produto econômico do país em uma 
situação que passaria a prevalecer daí por diante. ' 

A .Depois de aproximadamente um século de estagnação eco
nomlca, o volume das exportações brasileiras quase sextuplicou 
de 1860 até a Primeira Guerra Mundial. Este surto econômic~ 
se deveu principalmente à expansão das colheitas de café, que 
s~ t?rnaram, desde a ~egunda metade do século XIX, respon
saveIS por 5uarenta a oItenta por cento das exportações do país. 
Este creSCImento econômico não foi um fenômeno isolado, pois 
que. ocorreu num contexto de rápida expansão do mercado inter
naclOnal. Na conhecida "First Wiksel Lecture", de abril de 
1959, Ragnar Nurske apresentou algumas estimativas da expan
são do comércio internacional durante o século XIX, comparadas 
com as do período contemporâneo, tratando, especificamente 
de um padrão de "crescimento pelo comércio". De 1850 a 1880' 
o comércio mundial aumentou em 270 por cento de acordo co~ 
suas estimativas; de 1880 a 1913, teve um a~mento de 170 
por cento; mas o crescimento de 1928 a 1958 foi de apenas 
57 por cento. "O foco central da expansão econômica" diz 
~~, ' 

"foi, inicialmente, a Grã-Bretanha, cuja população, apesar da 
ele~ada emigração, triplicou no século XIX, enquanto a renda 
naclOnal parece ter decuplicado e o volume das importações ter
-se multiplicado vinte vezes" (2) . 

(1) Cf. V. N. Pinto, 1969, p. 132. Os dados acima são da mesma 
fonte. 

(2) R. Nurske, 1968. A tradução é minha. 
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( ) I ' \., IJI'" 111"i, . .Iii' 'l illIWIII . ~ ( ' b '11 ·fi ' ia!'alll ,h-:1l :\ ' x pllll ;lno 

l, or ,1I 11 " " I .I,' ' PI'IlJi í'.:I,1i ) I' '!l l .", Iloradam ntc ' a lladl~ , Arg 1\

I "I, 111\1" ,1 lld , A l'iu l lo Sul , AlI ti tr:í liu, Nova ZelânJia c, é claro , 
" 1':101 .1,11)', I Jllidus . S 1',Llndo Nurslcc, a quota destes "novos 
I ' I I '." ( CHIl:IlI:i , A rgt:nLÍna, Africa do Sul, Austrália e Nova 
~l ll lld ln ) lUIS illljlorcaçõcs britânicas subiu de 8% em 1857-59, 
I II~ I /ri ~' 1I1 I < I. L-l . A quota de investimentos britânicos que se 
ti 11 p, I HIIl li • ·tas áreas elevou-se de 10% em 1870, a 45% em 
I' i l I . 

n l\ rasiJ pertencia, se bem como sócio menor, a este clube 
d\ " '"Wwc" países que receberam o impacto da expansão econô
IlI i iI i 11 r, 1 ·a. O Brasil tivera que pagar caro pelo reconheci-
1111' 11 1\.1 i II!, 'madonal de sua independência e, pelo acordo econô
IlI l l ( ' impos to pela Inglaterra ao Brasil, em 1827, 

"\ lrnnsfc rência dos privilégios especiais de que gozava a In
III Il ' na, durante séculos, no seu comércio com Portugal, foi 
)! 11' ,1111 ida c a continuidade da preeminência inglesa na vida eco
II Iflliea de seu velho aliado europeu foi assegurada na América 
pVl'lugncsa, a despeito da separação da colônia da metrópole. 
fi. linha da continuidade é notoriamente clara, vigente desde os 
ré ulos XVII e XVIII e presente durante os anos de transição 
II· I 810-1827, nas relações anglo-portuguesas" ( 3). 

A Inglaterra não permaneceria como o principal mercado 
p:lra os produtos agrícolas brasileiros nos fins do século XIX, 
Illas na, certamente, o principal provedor de empréstimos e de 
illv 'srimentos de capital. Como salienta Manchester, 

"fi. Cri·Bretanha. " nunca se empenhou em manter sua supre
!lnlria inicial no campo das exportações brasileiras; seu interesse 
pl'imordial no Brasil era enquanto mercado para os produtos in-
1:1 'ses , e não como supridor de matérias-primas para consumo 
1 'al" (4). 

~ Estados Unidos tornaram-se o principal mercado para os pro
dll I $ brasileiros depois da Guerra Civil e, no decorrer da Pri-
111 'ira Guerra, suplantaram a Inglaterra como principal fonte 
ti ' investimentos de capital no país . 

(3) A. K. Manchester, 1933. A tradução é minha. 
(-1) A. K. Manchester, ibid., p. 334. 
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o desenvolvimento dos "novos países" obedeceu ao que os 
historiado.res econômicos chamam Staple Theory, segundo a qual 
a economia se desenvolve com base em um produto principal de 
exportação, que se beneficia de vantagens internacionais rela
tivas, devido à abundância de terras e à imigração de mão-de
-obra (.5). Terras virgens para a produção de novos produtos 
a~s?~vldos por u~ mercado internacional em expansão, dispo
~lb!lldade de capital ~strangeiro para financiar o transporte e a 
mfra-estrutura comerCial dos novos produtos, e a imigração de 
recurso~ humanos europeus provocaram um surto que bastaria 
para cnar, a longo prazo, uma economia auto-suficiente e dife
renciad~. O que é difícil explicar é porque a Staple Theory 
se exphca tão bem em alguns países e não em outros; porque 
alguns dos "novos" países, com a expansão do comércio interna
cional nos fins do século XIX, encontram-se agora entre os s6cios 
do clube dos desenvolvidos, ao passo que outros ficaram para trás. 

Há informações e discussões abundantes sobre este pro
blema, e não seria apropriado introduzir aqui todo este material. 
O que é importante, neste contexto, é verificar como esta difi
culdade de transformar o impulso econômico do produto de 
exportação em crescimento auto-suficiente e diversificado prende
-se aos tipos de diferenciações e divisões regionais e institucionais 
internas, que constituem o nosso centro de interesse. Princi
piamos pelo exame de uma comparação internacional bem conhe
cida, entre a Argentina e a Austrália, e passamos em secruida 
à análise de como esta se aplica ao caso brasileir~ (()). b , 

2 - Impulso Externo e Diferenciação Externa: Argentina e 
Austrália 

Sem levar em conta diferenças menores nas estimativas 
estatísticas, é bem claro que as taxas de desenvolvimento da 
Argentina e da Austrália eram bastante semelhantes desde o 
início d~ste século. De acordo com Hectar Diegues, a renda 
per capzta elevou-se 99% de 1904 a 1960-63 na Argentina, 
enquanto na Austrália cresceu 113 % no mesmo período. A 

(5) Sobre Staple Theory, ver R. Caves, 1965 e M. Watkins. 1963. 
(6) Alguns dentre os estudos comparativos sobre este tópico são 

os de ~. L. Diegues, 1968; A. Smíthies, 1965, e A. Ferrer e E. L. 
Wheelwrlght, s. d. 
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diferença principal, é claro, se deve ao ponto de partida. EsLÍ· 
ma-se que a renda per capita da Austrália já era 1,75 vezes a da 
Argentina, no princípio do século. 

O que interessa a Diegues são menos as razões hist6ricas 
desta diferença que os motivos porque o processo de industriali
zação no século XX não reduziu esta diferença; como pôde a 
Austrália manter e de fato aumentar sua vantagem relativa com 
o decorrer do tempo. 

Desde que o desempenho global da economia australiana 
não foi significativamente melhor do que o da argentina, pode
-se supor que ambos os países observaram um nível "razoável" 
de racionalidade econômica, constituindo a única vantagem da 
Austrália o ponto de partida mais elevado. Se procedermos a 
11m exame detalhado, entretanto, fica claro que a Austrália con
tava com uma política estabelecida e intencional de defesa e 
estímulo à sua estrutura industrial, que faltava à Argentina. Era 
como se a vantagem relativa no mercado internacional perten
cesse à Argentina e não à Austrália; como se a Austrália devesse 
empreender um grande esforço para manter os mesmos níveis 
de sucesso econômico que a Argentina alcançava com uma polí
tica de laissez-faire. Significa igualmente, é claro, que, provavel
mente, a Argentina poderia equiparar-se à Austrália em termos 
absolutos se dispusesse de uma política de industrialização seme
lhante. 

As razões para estas diferenças são, portanto, não econô
micas, mas essencialmente sociológicas e políticas, do que está 
bastante ciente Diegues: 

"A mi juicio Ia solidez político-social alcanzada por la Australia 
t:n Ias primeras dos décadas de este siglo, el debilitamiento dei 
poder terrateniente, la acción política organizada del movimiento 
sindical, y la presencia del Partido Laborista, fueron elementos 
importantes para lograr tempranas políticas de altos salarios y 
I ·yt:s sociales y, lo que debe destacar-se particularmente, para 
d 'splazar la actitud terrateniente reemplazándola por una dife
rente actitude general hacia el crecimiento industrial, circuns
Inncia que se cônsolida en la década de los veinte. Durante esta 
(léC:1da no se advierte en Argentina una equivalente actitudc 
11:\ Ü d desenvolvimiento industrial" (7). 

(7 ) H. L. Diegues, 1968, pp. 16·17. 



A retrospectiva histórica por ele apresentada evidencia a 
existência de uma política bem formulada e intencional de indus
trialização na Austrália, certamente ausente na Argentina. Menos 
convincentes, entretanto, são as ligações entre estas políticas e a 
força dos sindicatos e do Partido Trabalhista, implícitas na refe-
rência anterior. . 

É difícil avaliar o quanto se encontrava a Austrália à frente 
da Argentina crn termos de organização e participação politica 
durante as duas primeiras décadas deste século. O que se sabe 
é que na Argentina, em 1912, a lei Saenz Pena promulgou o voto 
universal, permitindo altos níveis de participação política e a 
organização de partidos políticos radicais e socialistas. Ezequiel 
GaIlo provê evidências que mostram que os grupos radicais e 
socialistas lutavam, como na Austrália, por níveis de vida mais 
elevados, mas contra tarifas e outras medidas protecionistas que 
pudessem auxiliar o desenvolvimento industrial do país . Tarifas 
mais elevadas representavam preços mais altos a curto prazo, e 
a concepção de que os interesses das classe média e operária são 
impulsionados quando a renda dos industriais cresce era, certa
mente, alheia às ideologias populares daquela época. 

"O Partido Socialista na Argentina opunha-se resolutamente a 
dois tipos de medidas: legislação tendente à desvalorização do 
peso argentino e qualquer tentativa de elevar as barreiras tari
fárias. Ambas medidas teriam um efeito contrário ao nível de 
vida dos trabalhadores (no caso das tarifas, é preciso lembrar 
que apesar da substituição de importações, uma parcela consi
derável de bens adquiridos pelos trabalhadores ainda era impor
tada )" (8). 

O que significa que o pouco desenvolvimento industrial 
alcançado pela Argentina não se devia à força destes se tores po
líticos "modernos", mas era obtido quase que a seu despeito. 

:3 - Um Modelo de Mudança 

O modelo implícito, que GaBo discute, pqde expressar-se 
na figura abaixo: 

A formulação deste modelo explanatório para o Brasil é, 
geralmente, atribuída a Celso Furtado, e as críticas que lhe têm 

(8) E. Gallo, 1970, pp. 57·58. A tradução é minha. 
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sido feitas seguem um padrão similar ao do debate sobre o desen
volvimento da Argentina, acima descrito (9). 

Primeiro, quanto ao que se refere a uma relação negativa 
entre indústria e agricultura, há a noção, bastante generalizada, 
de que existe uma hostilidade natural entre os dois setores, o 
que não encontra comprovação empírica. A teoria funciona em 
termos de custos comparados, de acordo com os quais seria mais 
barato e conveniente a importação de produtos manufaturados 
do que a sua produção no país, havendo disponibilidade de 
moeda estrangeira e inexistência de tradição industrial. O desen
volvimento de uma indústria nacional requereria barreiras tari
fárias, tolerância de preços mais elevados e de qualidade inferior, 
e outras medidas protecionistas que os agricultores não se inte
ressariam em apoiar. Acrescente-se que o estabelecimento de 
tarifas protecionistas sempre acarreta riscos de reciprocidade e 
o fechamento do mercado internacional para os produtos de 
vxportação. 

(9) C. Furtado, 1968. Ver W. Dean, 1969, para uma reinterpretação 
histórica de teoria, especialmente capítulos VI e Xj W. Baer e A. Vincla, 
1')72 ; N. H . Leff, 1969, e vários outros autores mencionados no nrtil'o 
dI' lJac;r e ViIle1a. ' 
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Embora correta em seus termos mais gerais, esta teoria não 
dá conta de todos os fatos. Na realidade, uma economia de 
exportação ativa não exclui, como não o fez em São Paulo, uma 
série de atividades industriais e urbanas, mais ou menos rela
cionadas. Diretamente relacionadas, encontram-se as atividades 
de organização do transporte, beneficiamento e comércio. A 
economia monetária estimulada por salários pagos no cultivo do 
café cria uma demanda por produtos que poderiam ser facilmente 
importados do exterior: 

"Assim como tijolos, quase todos os tipos de materiais de cons
trução eram produzidos localmente em 1920: telhas , cimento, 
calhas tubos de cerâmica, madeira e até mesmo placas de vidro 
e canalização de chumbo. Outros exemplos óbvios eram a cer
veja e os refrigerantes (e garrafas para acondicioná-los), sapatos, 
caldeiras, tecidos grosseiros, móveis, objetos de pedra, farinha, 
utensílios e panelas, e chapéus" (10). 

Uma terceira fonte de desenvolvimento · manufatureiro fo
ram as decisões dos comerciantes e importadores de financiarem 
a produção ou o acabamento de produtos, ao invés de impor
tá-los. Esta combinação de exportações, importações e interesses 
manufatureiros se distancia bastante da imagem de um capita
lismo urbano empresarial que luta contra os setores agrícolas 
"tradicionais". O fato é que uma agricultura de exportação ativa 
e din?mica dificilmente pode ser considerada tradicional, quando 
exammada de perto. A correlação positiva entre economia de 
exportação e industrialização encontra-se explicitamente afirmada 
em Ezequiel Gallo: 

"A variável estratégica do processo de industrialização experi
mentado por estes países foi a expansão constante da demanda, 
que, por sua vez, resultou no aumento das rendas geradas pelo 
desempenho bem sucedido do setor de exportação" (11). 

Tarifas elevadas e crises externas são usualmente indicadas 
como fatores que, conjuntamente, fortalecem o desenvolvimento 
da manufatura nacional. As duas guerras mundiais e a crise 
mundial de 1929 são vistas como circunstâncias que dificultaram 
o comércio internacional, diminuíram a disponibilidade de câmbio 
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(10) W. Dean, 1969, p. 10. A tradução é minha. 
(11) E. Gallo, 1970, p . 53. 

(: de produtos estrangeiros e liberaram a indústria nacional ela 
competição inernacional. O fato, entretanto, parece ter sido 
que crises mundiais exerceram um efeito depressivo na economia 
cm seu todo, inclusive no setor industrial (12). É certo que, 
com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma certa parti
ticipação no esforço de guerra ocidental, o que levou, por exem
plo, à criação da primeira usina siderúrgica do país, Volta Re
donda, à primeira fábrica de motores, a Fábrica Nacional de Mo
tores etc. Em sua comparação entre Argentina e Austrália, Hectar 
Diegues salienta que a Austrália teve que se esforçar para pro
duzir suprimentos para as tropas engajadas na Primeira Guerra 
Mundial, e foi a principal base dos Aliados após 1942, no Pací
fico, tendo que empreender um esforço de guerra semelhante 
ao da Grã-Bretanha ( 13). O que estes exemplos mostram não é 
simplesmente que as guerras tiveram um resultado positivo para 
o processo de industrialização, mas que puderam conduzir a 
situações políticas e psicológicas nas quais um esforço de orga
nização e produção econômica, consciente e intencional, foi pos
sível. Em outras palavras, os mecanismos de mercado criados 
pelas crises externas tendem a ser, em sua maioria, negativos, 
mas os efeitos políticos e psicológicos podem provocar resul
tados opostos. 

Esta questão de mecanismos de mercado versus mecanismos 
políticos torna-se importante no que se refere ao problema das 
tarifas protecionistas. A idéia de interesses complementares entre 
exportação e manufatura se baseia numa similaridade de inte
resses e atividades que se produzem cotidianamente. Em outras 
palavras, o resultado final é um agregado de um vasto número 
de decisões individuais. A idéia de um conflito de interesses, 
entretanto, provavelmente requereria uma transferência do nível 
econômico ao político: ou seja, um esforço político claro e cons-

(12) Cf. W . Dean, 1969, capítulo VI, "The effects of World 
War", p. 104. Resumindo uma análise cuidadosa dos dados disponíveis, 
Dcan afirma que "World War I increased considerably the demand for 
domestic manufactured goods but ma de it almost impossible to enlarge 
the productive plant to meet the demando The fortunes that were made 
during the war grew out of new lines of exports, twenty-four-hour-a-day 
production, or out of merges and reorganiza,tions . New plants and new 
lint:s of manufactures were not significant. It might be asked if lhe 
inuustrialization of São Paulo would not have proceeded faster had th('I'(' 
ii 'en no war." 

(13) G. Long, 1947, p. 20, citado por Diegues . 
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ciente seria necessário para impedir que o governo elevasse as 
tarifas. Nestas circunstâncias, os agricultores se organizariam 
em associações para lutar contra tarifas baixas, ao passo que 
os industriais se organizariam e reivindicariam em sua defesa. 

Isto, entretanto, não aconteceu. Quando as tarifas foram 
estabelecidas, o objetivo não foi o de proteger a indústria, mas 
angariar recursos para o governo. Dean é bastante claro quanto 
a este ponto: 

"O governo central da República dispendeu maiores recursos 
do que o Império; as tarifas continuaram, entretanto, a ser única 
fonte importante de renda que os plantadores lhe permitiam. 
As alternativas disponíveis, obviamente, seriam mais penosas 
para eles; um imposto territorial, ou um imposto sobre a renda 
ou sobre os lucros. Portanto, o governo federal, cujos gastos 
ascenderam de 434 000 contos ($87 000 000) a 1 227 000 contos 
($257000000) entre 1900 e 1920, contava com tarifas alfan
degárias para prover cerca de 70 por cento de suas rendas. 
Conquanto o efeito destas tarifas fosse necessariamente pro te
cionista, sua intenção era meramente fiscal" (14). 

O significado político desta afirmação é muito importante. 
Tarifas eram aceitas pelos agricultores, como afirma Dean, faute 
de mieux; e isto não significa proteção à indústria. O que signi
ficava, é claro, era o financiamento de uma burocracia governa
mental em constante crescimento, que triplicara no período de 
maior descentralização política da hist6ria do país. A expansão 
da economia de exportação sustentou o Estado e, ao mesmo 
tempo, aceitou a proteção alfandegária para uma indústria que 
os exportadores tencionavam, particularmente, apoiar. O sistema 
tarifário brasileiro, entre 1900 e 1934, foi casuístico, e pro te
ções tarifárias específicas podiam ser obtidas mediante medidas 
particularísticas e reivindicações privadas. Assim, conclui Dean 
que "o particularismo das reivindicações dos industriais por fa
vores governamentais levou à dependência em relação à estrutura 
política existente" (15). Em resumo: se considerarmos o peso 
dos três setores - governo central, agricultores e industriais, 
torna-se evidente que o primeiro certamente detinha o controle 
político da situação; os industriais eram o grupo mais fraco. Os 
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(14) W. Dean, 1969, p. 71. 
(15) W. Dean, 1969, p. 72. 

agricultores detinham algum poder nas decisões relativas :I ('11\ 

que setor o governo angariaria recursos, mas eram totallllClIl' 
incapazes de impedir o crescimento contínuo da burocracia gov 'r
namental patrimonialista. 

Isto nos introduz a um outro elemento do modelo, os setores 
"modernos" (socialistas, classes médias, sindicatos). O senso 
comum sociol6gico tende a ligar estes grupos sociais "esquer
distas", modernos, ao setor social "progressista", os industriais, a 
inferir uma oposição de interesses entre estes setores "modernos 
e progressistas", de um lado, e os setores agrícolas, de outro. 
É curioso como a oposição clássica e o 6dio entre trabalhadores e 
burgueses parecem desaparecer no contexto do subdesenvolvi
mento, sob a égide do progressismo comum e de valores mo
dernos. 

A evidência empírica, entretanto, não apóia o que as ideo
logias do desenvolvimento esperariam. Os industriais brasileiros, 
de acordo com Dean, não estabeleceram uma política de desen
volvimento industrial bem formulada, e não se preocuparam, de 
maneira alguma, com o progresso nacional como tal. Dependiam 
de favores particulares do governo, deviam dar demonstrações 
contínuas de lealdade e de apoio e, "com efeito, se haviam aliado 
não às classes médias reformistas, mas aos grandes proprietários 
e, invariavelmente, lhes ofereciam apoio político inquestionável. 
O industrialismo, com seu potencial de transformação social foi, 
de fato, distorcido por uma aliança regressiva e oportunista com 
a classe menos propensa a favorecer esta transformação" (16), 

Se aos industriais não agradavam os grupos "progressistas", 
a recíproca era, certamente, verdadeira. Nos primeiros tempos, 
o industrialismo brasileiro assemelhou-se, em sua aspereza para 
com a exploração do trabalho, ao britânico do século precedente; 
greves e outras formas de conflitos de classe ocorreram com inten
sidade no Brasil, nas primeiras . décadas do século. A classe 
média do país, que freqüentemente dependia da burocracia go
vernamental e dos setores comerciais, tinha uma clara preferência 
pelos produtos estrangeiros, e aliou-se a outros grupos sociais na 
denúncia secular da "artificialidade" da indústria nacional. 

O conflito de interesses entre industriais e importadores, 
que é de se esperar quando a indústria nacional principia a rei-

(16) W. Dean, 1969, pp. 72-73. 
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vindicar proteção contra os ptodutos estrangeiros é, assim, am
pliado com uma aliança entre importadores e consumidores dos 
setores "médios" e baixos. Aqui, novamente, a análise dó caso 
brasileiro coincide com o que Gallo descreve na Argentina. 
Mostra que, apesar de um interesse objetivo dos grupos exporta
dores por tarifas baixas, a estabilização relativa dos níveis tari
fários na Argentina ocorre somente durante o período de 1913-
-25, que coincide com o acesso do Partido Radical ao governo: 

".É importante reconhecer que, de 1916 até 1930, o poder polí
tIco passou ao partido geralmente identificado com "as classes 
médias emcrgentes". A rigidez crescente da política tarifária 
coincide, assim, com o período em que o poder político esca
pava das mãos das classes dominantes tradicionais. E, além disso, 
foram precisamente os representantes dos novos partidos popu
lares no congresso, radicais e socialistas, que mais ativamente 
se opuseram a qualquer tentativa de elevação das barreiras tari
fárias" (17). 

Se recordarmos as razões apresentadas por Hector Diegues 
para o atraso relativo da Argentina, em comparação com a Austrá
lia, é possível verificarmos que voltamos ao ponto de partida. 
Há uma contradição patente entre GalIo e Diegues, mesmo quan
do admitimos que os fatores políticos considerados importantes 
por Diegues - um movimento trabalhista poderoso, um partido 
trabalhista organizado, positivamente relacionados a atitudes 
favoráveis ao desenvolvimento industrial - funcionaram na 
~ustrália. O que Gallo parece implicar, contudo, é que a Argen
tina não formulou uma política de industrialização explícita, não 
porque faltassem alguns destes elementos, mas exatamente por
que eles existiam. 

4 - A Economia Política da Expansão do Café 

O que esta análise demonstra é a falta de dois elementos 
n,0 mod~lo que estamos discutindo, ou, pelo menos, que não são 
sIstematlCamente considerados. O primeiro é o papel e as caracte
rísticas do Estado, no qual é inserido o impulso externo. O 

(17) E. Gallo, 1970, p. 57. As fontes utilizadas por GalIo são C. F. 
Diaz Ale;andro, 1967, e O. Cornblit, 1967. 

92 

segundo é uma consideração explícita da transição entrc I1I('CII 

nismos de mercado, que expressam o jogo agregado de intcrCS$ .~ 
individuais, e a formulação explícita de orientações políticas por 
grupos sociais organizados. 

Os dois elementos encontram-se estreitamente relacionados. 
Há uma diferença significativa entre uma nova nação como a 
Austrália, que foi criada como uma extensão da economia britâ
nica em expansão, e as "novas nações", como o Brasil ou a 
Argentina, nas quais o impulso econômico externo se implantou 
num contexto pré-existente de patrimonialismo político e de 
dependência das atividades produtivas frente ao Estado patri
monial. Nestas "velhas novas nações", a condução da política 
nunca chegou às mãos dos novos grupos econômicos, mesmo 
se os antigos se tores de poder devessem mudar seu estilo e abrir 
o sistema político a novas formas de participação. Na Argentina, 
a despeito da imigração internacional maciça, o poder político 
permaneceu basicamente nas mãos da velha elite tradicional, que 
possuía imensos latifúndios para a pecuária e que controlava habil
mente a maquinaria estatal ( 18). No Brasil, o número de imi
grantes foi menor, e se dirigiram sobretudo para São Paulo, uma 
área que fora marginal à formação da sociedade brasileira desde 
a Guerra dos Emboabas até à corrida do café, nos fins do século 
XIX. Esta divisão geográfica adicionou um elemento de regiona
lismo às diferenças econômicas e políticas entre São Paulo e o 
centro da vida política brasileira no Rio, que é fundamental para 
a explicação do que acontece ao processo político do país durante 
a maioria das décadas seguintes. 

A economia cafeeira no Brasil iniciou sua expansão em mea
dos do século XIX e seguiu um padrão de abertura de fronteira, 

A (18) Sumarizando um estudo sobre a formação da Argentina contem
poranea, R. Cortes Conde e E . Gallo concluem que apesar de haver sido 
"bastante secularizado y fuera muy dinámico", a liderança política do 
pa~s já estava demasiado consolidada no poder para ceder lugar aos grupos 
Imlp:rantes emergentes: "Por el escaso poder econ6mico y la relativa margi
nal!dad de los ~rupos que podiam haber asumido la direcci6n de una 
política industrialista, extrangeros en su mayoria, dentro de una sociedad 
ya estrutucturad~ v con !a. presencia de un grupo dirigente tradicional, 
resulta comprenslble la dlÍlcultad de hacer aceptable una nueva política 
para la mayoría de la. poblaci6n. Esto diferencia a la Argentina de la 
mayor parte de las reglones de nuevo poblamiento, donde casi todos eran 
rt It~n lIegados y se encontraban en condiciones similares." O único crcs i· 
rnl:llto. possível era "hacia afuera", de maneira tal que as situações de pod('[ 
I "nsoltdadas não fossem ameaçadas. Cf. R. Cortes Conde e E. Gallo, 1967. 



devido a uma combinação de produção crescente e exaustão pro
gressiva das terras. Em 1859, quase oitenta por cento da pro
dução brasileira de café provinha do Estado do Rio de Janeiro, 
12,1% de São Paulo e 7,8% de Minas Gerais. Em 1902, São 
Paulo concentrava 65,2% da produção, Minas 22,8% e Rio 
de Janeiro apenas 9,7% (19). 

Os motivos desta dramática transferência geográfica, num 
período de cinqüenta anos, encontram-se, certamente, relacio
nados à disponibilidade de terras virgens, mas são igualmente 
função das possibilidades de garantir mão-de-obra e financia
mento . Quando, depois de 1897, a produção de café ultrapassou 
a demanda do mercado mundial e a crise da superprodução se 
declarou, a manutenção de níveis elevados de produção e renda 
começou a depender de uma política ativa de "valorização" de 
preços, através do controle da oferta (20). A obtenção de mão
-de-obra e de capital, e a capacidade de influenciar as condições 
do mercado mundial eram tarefas que requeriam esforços ativos 
e coordenados dos cafeicultores. Isto nem sempre era possível 
e, no conjunto, os cafeicultores paulistas foram muito mais bem 
sucedidos que os mineiros ou os fluminenses. Foi, certamente, 
verdadeiro que a qualidade dos solos paulistas era excepcional
mente favorável ao aumento da produção, que teve lugar no 
Estado . Mas não é tão evidente que o solo em Minas Gerais 
fosse tão inferior, ou que as diferenças na qualidade das terras 
fossem tão mais importantes que as características sociais e polí
ticas das áreas em que foi introduzido o café (21). 

A melhor fonte para os estudos da natureza social das pri
meiras fazendas de café no Brasil é, sem dúvida, Vassouras, de 
Stanley J. Stein (22), Pequeno vilarejo ao longo da via que 
ligava o Rio de Janeiro às áreas de mineração de ouro em Minas 
Gerais, Vassouras e seus arredores, no vale do Rio Paraíba, 

(19) Cf. E. M. Pereira Reis, 1972, p. 6. 
(20) Ver A. Delfim Netto, 1959, para uma descrição e avaliação de 

política brasileira de sustentação dos preços do café. 
(21) Publicação oficial do Estado de Minas Gerais estima que, em 

1929, existiam ainda, aproximadamente, onze milhões de hectares de terras 
virgens apropriadas para o cultivo do café, e que apenas a metade destas 
terras seria suficiente para plantar mais de cinco milhões de cafeeiros, ou 
cerca do quíntuplo do que São Paulo plantava naquela época. Cf. E. de 
Minas Gerais, 1929. 

(22) S. J. Stein, 1957. 
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tornaram-se uma região central de produção de café, na exp,\I1siio 
que se desenrolou entre 1830 a 1850, elevando o volume da~ 
export?çõ_es do Rio de cerca de dois milhões para mais de 
dez mtlhoes de arrobas durante o período. A decadência veio 
para Vasso~ras quase tão rapidamente quanto a riqueza e o pro
gresso haVIam chegado umas poucas décadas antes, e Stein nos 
oferece uma descrição detalhada e relevante do que ocorreu. 
_ Uma parte substanc!al da decadência é explicada pela exaus

tao dos solos, envelheClmento dos cafeeiros, escasseamento de 
rese~vas de florestas virgens e erosão, todos conseqüência de 
técmcas de cultivo predatórias empregadas numa situação em que 
a terra era o fator de produção mais barato e abundante. Celso 
~,urtado argum~nta que esta era a maneira mais racional de agir, 
]a que a detenoração das terras era compensada pelo montante 
de r.iqueza produzido pelo cultivo . Este tipo de raciocínio faz 
sentIdo do ponto de vista da economia do país como um todo 
po!s que a terra parecia inesgotável e a produção do país nã~ 
del~ava de. a~n:entar (23). Entretanto, do ponto de vista do 
agnc.u~t~r mdIvIdual de Vassouras e, sob este aspecto, para o 
lflumCIplO como um todo, a decadência econômica foi pesada e 
demonstrou. ser impossível de ser superada. Foram incapazes 
de consegUlr novos trabalhadores para substituir os escravos 
cnvclhecid?s e caros, e não dispuseram de capital para financiar 
S~1aS colheItas: para substituir os velhos cafeeiros, ou para expe
nmentar técmcas de cultivo mais racionais e menos predatórias. 

O cultivo do café requer crédito, pois necessita quatro anos 
(~e. investimento inicial até que os cafeeiros recém-plantados fru
Ilrtquem. A fonte inicial de crédito provinha dos intermediários 
110 Rio~ que se encarregavam da comercialização do produto e 
ql'. ' retinham, os. empréstimos, seus juros e seus lucros. Quando 
v 'lo a. decade~cIa, a dependência dos agricultores em relação a 
l 'l .1 'S JIltcrmedIários aumentou e, em 1850, o Banco do Brasil 
1 '() I1I <': ~:OLl a financiar diretamente os cafeicultores em dificuldades 
() c\f<.:icultor parecia confiar em sua influência política, seu~ 

(23) _. C. Furtado, 1972. O uso predatório da terra era para ele 
111\ I\I ~ I Jl nno sor:nente do ponto de vista individual, mas també~ do pont~ 
,II' VI~:I I) da socIedade em seu conjunto: 
"S(· \I ill:ro~:itamento da res~rva esgotáv:l t. de solos) se faz para dar início 
ii . "11~ Pl o.CC~SO de desenvolvImento economlc,:, não somente a geração pre-
( II ~L m(\~ também as futuras - que receberao a reserva transformada cm 

\ 11 1'11 11 1 r 'produtível - serão beneficiadas." p. 163. 
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títulos de nobreza e relações pessoais para evitar a pressão de 
seu credor oficial. Stein se refere a vários mecanismos mediante 
os quais os cafeicultores podiam manter "sua indiferença no 
cumprimento de obrigações assinadas que exigiam pagamento 
imediato de capital e juros" (24). E cita um observador da 
época como tendo afirmado que "em nenhum lugar do mundo 
_ pelo menos não nas índias Holandesas - se proporciona aos 
agricultores tantas garantias legais para permitir-lhes cultivarem 
suas terras em paz, como no Brasil" (25). O apoio financeiro 
aos agricultores foi concedido durante certo tempo contra qual
quer lógica econômica: 

"O fluxo ocorreu apesar da retração temporária dos mercados 
externos para o café, da competição do caf~ mais ba:ato produ
zido nas áreas afastadas do vale do Paralba em Sao Paulo e 
da produção menos abundante das áreas endividadas da pro
víncia" (26). 

Este endividamento crescente e a dependência frente ao go
verno no Rio não deu ao agricultor liberdade de ação para solu
cionar o problema da mão-de-obra, que era crucial (27). Depois 
de 1850, o tráfego de escravos da Africa se extinguiu e, d:sd~ 
então até o final do regime de escravidão, em 1888, a substItUI
ção dos trabalhadores se tornou bostante difícil. O preço ~os 
escravos quase dobrou de 1852-54, e aumentou exponencIal
mente até por volta de 1880, quando o sistema da escr~vatura 
principiou a desmoronar (28). A despeito . do substanc1al trá
fego interno de escravos, o fato é que a mão-de-obra escra~a 
envelheceu, a proporção de homens por mulhe:es se tornou ma1S 
equilibrada e a população escrava tornou-se ma1S um peso do que 
um recurso: 

"Este segmento crucial da força de tra~alho agrícol~, .0 ~rupo 
de idade entre quatorze e quarenta e cmco anos, dlmmulU de 
um máximo de 62 por cento do total da mão-de-obra em 1830-

(24) S. J. Sein, 1957, p. 24l. 
(25) S. J. Stein, 1957, p. 242. 
(26) S. ]. Stein, 1957, p. 244. 
(27) Cf. C. Furtado, 1972, capítulos 21 a 24, para uma análise dos 

problemas da força de trabalho no Brasil, durante este período. 
(28) S.]. Stein, 1957, pp. 65 e 229. 
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-49, para 51 por cento na década seguinte e, finalmente, par~l 3 
por cento nos últimos oito anos de escravidão" (29). 

É difícil explicar a incapacidade do cafeicultor do Rio de 
resolver o problema da força de trabalho. Uma explicação comum 
refere-se às dificuldades de lidar conjuntamente com trabalha
dores livres e escravos, desde que poderia significar para o tra
balhador livre um rebaixamento insuportável à condição de 
escravo. O trabalho manual seria equiparado ao trabalho escravo, 
e nenhum trabalhador livre o aceitaria sem problemas. 

Para que este mecanismo psicológico, entretanto, operasse as 
barreiras sociais, econômicas e raciais entre escravos e trabalha
dores da classe baixa deveriam ser muito mais marcadas do 
que eram no século XIX no Brasil (30). Na realidade, outros 
regimes de trabalho haviam sido experimentados na área de 
Vassouras antes do final do sistema escravista, sem sucesso. 
Arrendamento, parceria e trabalho assalariado foram tentados 
com graus distintos de fracasso e, após a abolição da escrava
tura, a "organização dos remanescentes da fazenda produtora dê 
café cristalizou-se na forma de parceria, suplementada por em
prego por tarefa" (31). 

O sistema de parceria implicava que o proprietário não ne
cessitava preocupar-se demasiado com as atívidades diárias da 
lavoura, enquanto os trabalhadores livres poderiam gozar de um 
simulacro de independência e pequena propriedade. Aqui, como 
em outras situações, um padrão de troca entre decadência eco
nômica e dependência patrimonial pode ser observado. Todos 
os cafeicultores influentes de Vassouras possuíam títulos de 
nobreza no Brasil-Império, e o percentual de barões do café, 

(29) S. J. Stein, 1957, p. 78. A tradução é minha. 
(30) Herbert S. Klein, em um artigo, observa que existia no Brasil 

do Século XIX um padrão de miscigenação racial e étnica intensiva, que 
contribuía para formar um grande contingente populacional livre de origem 
africana ou mestiça. O trabalho conclui com a afirmação de que "the fact 
I bat 50 many freedman were being manumitted at such a constant and rapid 
!'ale in the nineteenth century, during the greatest expansion of the planta
I ion economy, suggests the fundamental acceptance by white Brazilians of 
lhe possibility of a functioning interacial free lábor society well before the 
institution of sIavery itself was seriously challenged", H. S. Klein, 1969, 
p . 52. 

(31) S. J. Stein, 1957, p. 271. 
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em relação à totalidade de detentores de títulos, subiu de 21 
a 26 por cento de 1840 a 1870. Títulos eram outorgados, se
gundo Stein, por "sua contribuição financeira na Guerra do Pa
raguai, ou sua importância local ou nacional no apoio ao regime 
imperial, ou seus atas filantrópicos" (32) . Esta bastante gene
rosa distribuição de títulos não-hereditários de nobreza constitui, 
certamente, uma indicação da importância que atribuíam os 
agricultores às suas relações com a sede do governo imperial. 
Esta relação não se limitava li uma questão de prestígio, mas, 
como vimos, encontrava-se estreitamente ligada às fontes de 
apoio econômico e financeiro que só poderiam encontrar no 
Rio de Janeiro. 

O sistema de parceria permitiu que se combinassem agricul
tura de exportação e de subsistência, pois que o parceiro podia, 
habitualmente, cultivar um pedaço de terra para seu consumo 
próprio. Este aspecto, aliado à influência política do agricultor, 
aumentou a capacidade da fazenda mais tradicional de café para 
sobreviver ao impacto dos desequilíbrios econômicos de curto 
prazo, mas reduziu sua capacidade de influenciar o processo a 
longo prazo. 

A diferença entre o que ocorreu no Rio de Janeiro e em Mi
nas Gerais, por um lado, e em São Paulo, por outro, é notável. Em 
São Paulo, a produção do café foi estimulada por uma política 
ativa de atração de imigrantes da Europa e de sua submissão a 
um sistema de exploração do trabalho bastante intenso, de carac
terísticas semelhantes às do capitalismo. Há dois padrões mais 
gerais de imigração no Brasil, um deles conhecido como "colo
nização" e outro como "imigração", simplesmente. O primeiro 
tendeu a ser dirigido e induzido pelo governo central, e foi uma 
tentativa de criar um campesinato de tipo europeu, independente 
e produtivo, no país. O outro, mais diretamente promovido 
pelos agricultores de São Paulo e, posteriormente, pelo governo 
estadual, visava, especificamente, à provisão de mão-de-obra 
para as fazendas de café (33). O padrão de "colonização" obteve 
êxito relativo nos Estados sulinos do Rio Grande e Santa Cata-

(32) S. J. Stein, 1957, p . 122. 
(33) . Uma descrição dos padrões ~e imigração no Brasil é apresentada 

P?r .M. !?Iegues. Jr. , 1964. A. H. NeIva, 1945, constitui uma referênCia 
bIbhowáfrca básIca. Dados de imigração de 1819 a 1947, por ano e país 
de origem, podem ser encontrado em A. H. Neiva ibid. e J. F . Carneiro 
1950. '" 
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ri na , onde grandes colônias de alemães se estabeleceram (:1-1). 
de imigração, entretanto, foi o dominante, e São Paulo fo i, 

cada vez mais, a área promotora e de destino para este fluxo, 
'omo demonstra o quadro n .O 12 ( 3;;). 

Quadro 12. Imigração para o Brasil e para São Paulo 1884 a 1888 

Ano N: de 
imigrantes 

24 800 

35 440 

33 486 

55 963 

133 253 

% 
italianos 

41 

61 

61 

72 

78 

% 
para 

São Paulo 

20 

18 

28 

57 

69 

% de despesas 
com imigração 
do Estado de 
São Paulo em 
relação às des
pesas do go
verno imperial 

Fonte: Cálculos feitos com base em ]. Fernando Carneiro, Imigração e 
Colonização no Brasil. Rio de Janeiro, Universidade do Brasil 
Faculdade Nacional de Filosofia, Cadeira de Geografia do Brasil: 
1950, p . 24. 

Depois de 1889, quando se inicia o período republicano, o 
padrão das despesas federais e estaduais é errático, indicando que 
a divisão de atribuições entre os dois níveis de governo ainda 
t.:stava por fazer. De 1889 a 1891 , o governo federal parece 
assumir a responsabilidade das despesas com imigração; após 
/.:sta data, a contribuição do Estado de São Paulo não é cons
lante, mas foi sempre significativamente elevada. De 1902 a 
1906, o governo central reduziu substancialmente sua partici
pa~'ão no financiamento da imigração, deixando-o quase inteira
Ill t.: rllc a cargo de São Paulo. Após 1906, o problema da força 
d . Il'abalho está praticamente superado em São Paulo. O padrão 
drl imigração se modifica, os italianos cedem lugar aos portu-

i 'f' I 
( 4) Ver R. Paula Lopes, 1936, para uma análise do padrão ' de 

"j uluniZil,:iíO", dominante no Sul do Brasil. 
( 15) Ver S. A. Azevedo, 1941, para uma descrição detalhada do 

flOl KU lIlij.\rll lório e dos tipos de ocupação do solo em São Paulo. 



gueses e aos espanh6is, e o problema que aflige os fazendeiros do 
café não é mais o trabalho, mas o dos preços no mercado inter
nacional. 

Quadro 13. Despesas do governo central e de São Paulo com imigração 
números relativos - 1884 a 1906 (*) 

a. b. 
Despesas Despesas a/b a+b N.0 de 

Ano de do (Valor (1889=100) imigrantes 
São Paulo Covo Federal absoluto) (milhares) 

(1889=100) (1889=100) 

1884 235 15 38,3 21 25 

1885 230 16 35,2 21 35 

1886 712 21 82,7 38 33 

1887 2014 42 118,9 90 56 

1888 1819 60 75,1 103 133 

1889 100 100 2,5 100 65 

1890 474 46 25,6 57 107 

1891 320 169 3,0 170 216 

1892 437 50 21,8 11 86 

1893 993 41 59,9 24 134 

1894 295 14 51,8 21 60 

1895 1582 45 88,7 82 167 

1896 785 76 25,8 93 158 

1897 1002 4 617,3 28 146 

1898 463 7 202,7 17 78 

1899 383 1,1 889,8 10 53 

1900 245 10 59,4 16 37 

1901 1196 28 104,8 29 83 

1902 556 0,9 1506,5 14 50 

1903 69 0,9 183,7 3 32 

1904 194 1,4 354,8 6 44 

1905 1149 1,8 1635,1 30 68 

1906 750 1,9 1248,3 25 72 

(*) Os valores de 1889 em diante foram defIacionados com base na 
taxa de câmbio com a libra esterlina. 

Fonte: Cálculos feitos com base em J. Fernando Carneiro, 1950, pp. 24-28. 

Um esforço sistemático para o controle da oferta e para in
fluenciar os preços do café no mercado internacional principia, 
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precisamente, em 1906, com o acordo de Taubaté, firmado fwIllll 

governos estaduais de São Paulo, Minas Gerais e Rio d· J al1 ·irll . 
Tentativa anterior de controle da oferta fora feita pelo governo 
de São Paulo quando, em 1902, proibiu o plantio de novos 
cafeeiros durante cinco anos (36). Sabe-se, com segurança, que 
a iniciativa para o acordo de Taubaté e para as medidas subsc
qüentes de controle dos preços provieram dos cafeicultores pau
listas; Delfim Netto relaciona estas iniciativas às diferenças nos 
sistemas de trabalho dos dois Estados líderes, Minas Gerais e 
São Paulo. O regime de trabalho em São Paulo era do tipo 
contratual e monetário ("colonato"), ao passo que no resto 
do país e, especialmente, em Minas Gerais, as relações de tra
balho se baseavam na "parceria". As diferenças entre estes dois 
sistemas ressaltaram quando os preços caíram no mercado inter
nacional, em princípios do século XX. O cafeicultor de São 
Paulo era mais vulnerável às flutuações de preços do que seu 
igual sob o regime da parceria, e esta é a razão porque, segundo 
Delfim Netto, "não é de surpreender que as pressões para a 
intervenção (federal) governamental (na economia do café) 
surgissem de São Paulo" (37). 

O sistema republicano de 1889-1930 1ll1Cl0U-se, assim, com 
uma considerável descentralização de poder e com um Estado
-líder que começava por enfeixar em suas mãos a administração 
de seus interesses no campo do suprimento da força de trabalho, 
controle da produção e assim por diante. No resto do país, entre
tanto, outros padrões de participação social e política garantiam 
que esta liderança econômica não fosse demasiado longe, em 
termos politicos. 

5 - Síntese: O Padrão de Dependência Patrimonial 

O processo até aqui descrito pode ser analisado em termos 
de uma combinação de patrimonialismo político e dependência 
econômica, algo que poderia ser denominado "dependência patri
monial". 

(36) E. M. Pereira Reis, 1972, p. 8. 
(37) A. Delfim Netto, 1959, pp. 43-44. A comparação entre o 

~ i s l.t;ma de "colonato" e o de "parceria" é feita com base em A. Ramos, 
1')34. 
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Poder patrimonial, tal como é habitualmente definido, é 
um tipo de dominação tradicional baseado na extensão do domi
cílio do governante. A existência da dominação patrimonial de
pende do controle do processo produtivo social pelo governante 
e sua entourage. Portanto, há um vínculo entre o conceito we
beriano de patrimonialismo e a noção marxista de "asiatismo", 
que se refere a um tipo de sociedade na qual propriedade privada 
e feudos isolados não existem. A dominação patrimonial se dá, 
em sua manifestação clássica, nas sociedades hidráulicas estu
dadas por Witfogel; existe, igualmente, em Estados caracteri
zados seja por conquista militar, comércio mercantilista ou explo
ração colonial. 

A questão central é como a dominação patrimonial sobre
vive quando seu domínio sobre os sistemas econômicos produtivo 
ou extrativo começa a ser abalado. A história de Portugal mostra 
um padrão consistente de obtenção de apoio para o domínio 
político às expensas de concessões econômicas à Inglaterra. 

Depois da independência em relação à Espanha, Portugal 
aumentou sua dependência em relação à Inglaterra, e os tratados 
entre os dois países concediam privilégios econômicos à Ingla
terra em troca de garantias políticas. o clímax desta relação de 
dependência foi, possivelmente, o tratado de Methuen, de 1703. 
Com este tratado, Portugal pôde garantir seu controle sobre o 
Amazonas, contra a França, e sobre a Colônia do Sacramento, 
contra a Espanha e, além disso, os mercados ingleses para o 
vinho português . O preço, no entanto, foi, no dizer de Celso 
Furtado, a renúncia ao desenvolvimento de uma indústria por
tuguesa, e a transferência à Inglaterra do impulso dinâmico criado 
pela produção de ouro no Brasil (38). 

Em livro clássico, Britisb Preeminence in Brazil, Alan K. 
Manchester oferece abundância de provas históricas de como este 
processo de troca permaneceu no Brasil após sua independência 
de Portugal, em 1822. Entre os tratados assinados pelo governo 
português exilado no Brasil, em 1810, e pela Inglaterra, há um 
que garante privilégios a todos os tipos de produtos e a cidadãos 
ingleses em território português; outro, tratando de questões 
políticas, assegurava a união perpétua entre os dois países, in-

(38) C. Furtado, 1972, p. 34. Para as relações entre Brasil e Ingla
terra, Cf. A. K. Manchester, 1933, assim como o sumário dado por Furtado 
no cap. 7, "Encerramento da Etapa Colonial". 
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cluindo a concessão britânica de "nunca reconhecer como s(Jh '. 
rano de Portugal qualquer príncipe que não seja o herdeiro 
legítimo da casa de Bragança", e acrescentava outras garantia ' 
políticas (39). O mesmo padrão de troca de poder econômi o 
por privilégio político era aparente na Argentina, onde, dc 
acordo com a análise de GaBo e Cortes Conde, um padrão de 
crescimento "para fora", com emprego intensivo de capital estran
geiro, manteve os grupos políticos mais tradicionais relativamente 
seguros. 

Em termos gerais, o traço característico da colonização 
portuguesa no Brasil parece ter consistido em um processo de 
centralização política que ocorria simultaneamente e era intensi
ficado pela contínua decadência econômica em vários níveis e 
áreas. Celso Furtado mostra, na Formação Económica do Brasil, 
como a economia do açúcar, no Nordeste, proporCionava a parte 
principal dos lucros para os holandeses, em troca da soberania 
portuguesa sobre o território brasileiro. 

O mesmo processo parece haver existido regionalmente. Em 
Minas Gerais, um sistema cada vez mais estrito de controle fiscal 
sobre as áreas de mineração foi estabelecido depois da Guerra 
dos Emboabas, e o aumento do controle era proporcional à 
diminuição da produção (40). No Sul, apesar do modesto sucesso 
da indústria do charque e do trigo, as atividades militares diri
gidas por Lisboa e Rio nunca deixaram de ser preponderantes. 
O Rio de Janeiro, a capital administrativa do país desde 1763, 
tem vivido, desde então, dos benefícios oriundos da presença do 
governo colonial, da Coroa e, depois, do Império. 

Dependência política derivada do status colonial, subordi
nação econômica a Portugal e Inglaterra, e centralização buro
crática para a exploração de uma economia em decadência, tal 
é o quadro com o qual o Brasil entra no século XIX, Durante 
a maior parte do século XVIII o progresso do país foi medíocre 
e, na medida em que a economia estagnava, o processo de centra
lização e controle político se acentuava (4l ). 

(39) A. K. Manchester, 1933, p . 9l. 
(40 ) R. Faoro, 1958, para uma descrição deste processo. 
(41) A idéia de que a segunda metade do século XVIII foi de con, 

tinua decadência econômica não é totalmente correta. Há um perloclo 
de reflorescimento no fim do século, devido, principalmente, ao surgimento 
c1c novos produtos e à recuperação dos preços internacionais do açúcnr. 
Este desenvolvimento é analisado por D. Alden, 1968, p. 381. 
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Estudos históricos deverão documentar os aspectos mais 
específicos das relaçõez aqui sugeridas, entre decadência eco
nômica e centralização política. Celso Furtado sugere, em uma 
passagem clássica, que a economia açucareira do Nordeste foi 
capaz de resistir à queda dos preços internacionais de seu pro
duto pela reversão a um tipo de economia de auto-suficiência 
que se aproxima, mais do que qualquer outra coisa, de uma 
versão brasileira de tradicionalismo feudal (42). Se isto foi 
assim, o que se passou então, com as atividades administrativas 
e comerciais que dependiam desta economia em recessão? Histo
riadores estão ainda por responder a isto (43). O que acon
teceu, mais provavelmente, foi que, na medida em que os grupos 
comerciais mais dinâmicos partiam, a administração governamen
tal se retraía a um tipo de ritualismo burocrático que era tão 
familiar, de resto , à estrutura altamente centralizada e formal 
da administração portuguesa. 

Em termos gerais, pois, o processo da colonização portu
guesa parece ter consistido em dois movimentos típicos . Pri
meiro, a administração proporcionava todo tipo de facilidades 
para a iniciativa privada, produzindo, ao mesmo tempo, prospe
ridade econômica e dispersão do poder. Em um segundo mo
mento, a administração aumentava seu controle através de uma 
série de restrições, levando a um conflito inevitável com os 
empreendedores privados. Esta centralização e crescimento de 
controles eram uma reação a uma redução da renda; isto parece 
ter acontecido com o açúcar, foi certamente o caso com a deca
dência da economia mineira no final do século XVIII e voltou 
a ocorrer no início do século XIX, com a tentativa das cortes 
portuguesas de reconduzir o Brasil a seu status colonial (H). 

O padrão de dependência externa, que deveria continuar 
através de todo o século, significou, assim, não apenas que os 
recursos e a riqueza nacional eram canalizados para o exterior, 
o que, em certo sentido, é conceitualmente trivial, mas também 
que, neste processo, o Estado patrimonial foi capaz de sobreviver 
ao limitar as oportunidades de organização e manifestação polí-

(42) Cf. C. Furtado, 1972. 
( 43) Esta análise é sugerida, ainda que não totalmente feita, em 

A. B. Castro, 1971. 
( 44 ) Sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil e a atuação 

das Cortes portuguesas, Cf. A. K. Manchester, 1969, e B. E. Burns, 1970. 
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tica independente por parte de grupos nacionais que detinh:111l 
uma base produtiva própria, fossem industriais, capitalistas, ou 
trabalhadores. Confrontados com um setor político dominante, 
que gozava do apoio de interesses econômicos estrangeiros pocl.e
rosos, os grupos nacionais podiam implorar, pressionar, ou rei
vindicar favores especiais e concessões dos detentores do poder 
político, mas nunca poderiam aspirar a conquistá-lo e submetê-lo 
a seus próprios fins . A conseqüência foi a falta daquela "vontade 
e determinação política" que os economistas e historiadores 
argentinos só detectaram haver na Austrália, e que poderia, 
eventualmente, transformar uma situação de privação relativa 
em uma política voluntária de industrialização e desenvolvi
mento. Apenas o Estado, ele mesmo, foi capaz, quando as 
condições existiam, de tentar esta transformação, independente
mente e, às vezes, às expensas dos partidos políticos e dos setores 
sociais nacionais. Esta "falta de vontade e determinação polí
tica", é claro, não constitui um traço cultural ou psicológico, 
mas é o resultado de uma situação de dependência interna que 
replicava, por assim dizer, a dependência externa do poder pa
trimonial em relação aos centros da economia mundial. 

Podemos passar, agora, a um exame mais estritamente polí
tico do processo interno que correspondeu a estas transformações 
estru turais. 



CAPíTULO V 

A REPÚBLICA VELHA: DESEQUILíBRIOS 
REGIONAIS E DESCENTRALIZAÇÃO 

1 - De Províncias a Estados 

Com a República, as antigas províncias, agora Estados, pu
deram desempenhar um papel mais ativo do o que até então lhes 
era permitido. Uma vez consolidado, o novo regime republicano 
ficou famoso pela "Política dos Governadores", que supunha 
um comando dos governadores dos principais Estados, São Paulo 
e Minas pelo menos, nas grandes decisões nacionais, a começar 
pela indicação dos candidatos à presidência ( 1) . 

Uma visão da administração provincial durante o período do 
Império nos é proporcionada pelo trabalho pioneiro de Francisco 
Iglésias sobre o governo provincial de Minas Gerais (2). O 
primeiro elemento que ressalta neste trabalho é o sistema hierár
quico e centralizado de ~utoridade em nível nacional. Os presi
dentes de província, como eram conhecidos, eram nomeados pelo 
imperador, tendo sua lealdade e fidelidade totalmente orientadas 
para o governo central. Não era necessário ao presidente ser na
tural da província que governava ou estar de alguma forma, rela
cionado a ela; com freqüência um mesmo homem ocupava a pre
sidência de várias províncias em sua carreira política. "Não se 
sente, na Monarquia", diz Iglésias, "o espírito de região influin
do no governo, como é comum na República. Os estadistas do 

( 1 ) O trabalho historiográfico mais exaustivo sobre o período é, 
seguramente, a trilogia de Edgard Carone. CE. E. Carone, 1969, 1970 e 1971. 

(2) F. 19lésias, 1958. 
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tempo foram homens nacionais: ainda que expr ssiv~l" ,k \I II 

terras, com os traços de Pernambuco, Minas ou ){itl (;J'I)),I, 
do Sul, não faziam o jogo regionalista na vida públíGI" (:1). 

A esta centralização extrema aliava-se uma alta rotatividod " 
uma indefinição de funções, e uma ausência de políticas gov ·ma· 
mentais explícitas. Durante 65 anos Minas Gerais teve 122 pe
ríodos administrativos, dando uma média de pouco mais de 6 
meses para cada administração. Estes pequenos períodos eram 
degraus na carreira política dos homens públicos da época; estes 
pertenciam a um dos partidos que se alternavam nos gabinetes 
imperiais e tinham como função precípua assegurar a vitória 
do seu partido nas eleições para o Congresso em suas pro
víncias (4). 

Este sistema era, sem dúvida, muito ineficiente em termos 
de capacidade administrativa, e Iglésias proporciona abundante 
evidência de críticas a ele endereçadas durante o período impe
rial. No entanto, ele parece ter sido suficientemente eficiente 
naquilo que era mais importante para o governo centralizado do 
Rio de Janeiro, ou seja, manter o poder central livre de deman
das regionais, assegurar a alternância pacífica no sistema biparti
dário, que funcionava tão bem dentro de seus limites etc. Havia 
poucos meios ou instrumentos pelos quais a vida econômica e 
social das províncias pudesse ser influenciada e dirigida desde 
cima; por outra parte nenhuma atividade de agregação de int~: 
resses ou mesmo de intermediação efetiva entre interesses locaIs 
e nacionais podia ser realizada. Esta capacidade tão limitada 
de mútua influência era, exatamente, o necessário para assegurar 
a autonomia do governo central. 

. Isto significa que sistemas autônomos de p6der local, basea
dos na propriedade da terra e em laços familiares, podiam flo
rescer e prosperar, mas dificilmente se articular como corpos 
políticos efetivos de nível regional. A ausência de canais estáveis 
de comunicação entre a autoridade política e a liderança local 
levava muitas vezes, a choques violentos, dos quais a rebelião 
de Ca~udos é o exemplo mais famoso (l». No nível da teoria 
política, esta situação levou a um sério mal-entendido no que 
diz respeito à natureza do sistema politico brasileiro, ou seja, 

(3) F. Iglésias, 1958, p. 39. 
(4) F. 19lésias; 1958, p. 47. 
(5) E. da Cunha, 1940. 
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à noção de que os chefes locais eram a base e fonte de poder 
politico a nível regional e nacional, através de níveis sucessivos 
de agregação de interesses e articulação politica. De acordo 
com esta perspectiva, os chefes locais far-se-iam representar na 
politica regional e nacional por filhos e parentes educados nas 
universidades do Rio, São Paulo ou do exterior, que podiam 
absorver toda a retórica do liberalismo europeu sem renunciar a 
suas raízes rurais e tradicionais . A conseqüência teria sido um 
tipo de esquizofrenia politica que separava o que era dito e 
escrito dos livros e leis da realidade em que o poder político 
realmente se apoiava. O estilo reconhecidamente retórico e 
abstrato do discurso político nacional, assim como de seus textos 
legais e constitucionais, tende a ser atribuído a esta discrepância 
entre uma fachada de integração e institucionalização política a 
nível nacional, e uma realidade de poder disperso e atomizado 
no nível local. O sistema político tinha, assim, a aparência de 
se basear em uma sociedade integrada a nível nacional, mas isto 
não passaria de uma tênue superestrutura encobrindo um sistema 
de poder familiar e privado (6). 

O problema teórico desta visão das coisas é que ela tende 
a desconsiderar a estrutura política nacional, como sendo algo 
praticamente insignificante. Não obstante, este sistema central 
foi capaz de manter a integridade territorial do país e dominar 
as tentativas de rebelião separatista que começaram a se mani
festar logo após a independência. Mais ainda, ele foi capaz de 
manter, depois do período da regência , um regime muito mais 
centralizado do que os esforços de autonomia local poderiam 
fazer supor. A tese alternativa de que o poder era de fato 
centralizado e concentrado no nível do executivo permite enten
der melhor estes fatos, mas deixa fora do quadro as evidentes 
manifestações de poder privado e familístico tão abundante na 
literatura. Parece, na realidade, que o debate entre as teorias da 
centralização e as da descentralização parece estar mal colocado. 
Faria provavelmente mais sentido considerar que o descompasso 
era não tanto entre uma centralização aparente e uma realidade 
de poderes privados e autônomos, mas entre um sistema político 
supostamente representativo, de modelos europeus, e um si,stema 

(6) Cf. A. O. Cintra, 1971, M. I. P. de Queir6s, 1956-7, e N. 
Duarte, 1939. Veja também A. O. Cintra, 1974,publicado quando este 
livro já estava pronto. 
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de autoridade patrimonial e hierárquico, no nível do ex ' utíVtl 
central. O fato de que o âmbito do sistema politico fora Ji mi 
tado a uma pequena elite de votantes e políticos não significn 
que algum tipo de representação política não pudesse ter hm
cionado, dando ao sistema um caráter efetivamente representa
tivo, ainda que oligárquico. Na realidade, no entanto, isto não 
se deu . A médio prazo, o fim do Império significa, acima de 
tudo, a incapacidade do governo imperial em aceitar e integrar 
uma liderança local e regional cada vez mais ativa e articulada . 
A longo prazo, no entanto, nem mesmo um sistema represen
tativo tão oligárquico como o da República Velha teve condições 
de se man ter. 

2 - Regionalismo e Centralização no Movimento Republicano 

A Primeira República, que durou até 1930, não conduziu 
a um aumento do âmbito do sistema político, em termos de 
crescimento de participação política popular. É notável como o 
sistema de participação política pôde se manter estagnado en
quanto praticamente todos os demais indicadores de desenvol
vimento social e econômico cresciam exponencialmente, como se 
pode ver na figura 2 (p. 11 O). 

Antes de 1930, a percentagem de votantes em relação à 
população total jamais ultrapassou os 3,5 %, e os dados para as 
eleições parlamentares no período imperial não eram muito infe
riores; somente em 1945, na verdade, é que cerca de 15% da 
população do país compareceu a uma eleição nacional ( 7). 

Este fato, combinado com o anedotário nacional sobre frau
des e corrupção eleitoral, levou à noção de que o período repu
blicano representou a época de plena implementação de um sis
tema de poder oligárquico baseado nos grandes Estados, e que 
teria efetivamente substituído a centralização imperial. Edgar 
Carone, em sua obra sobre a Primeira República, compartilha 
desta idéia. Ele é bem consciente, sem dúvida, do papel dos 
militares e dos antigos monarquistas nos negócios da República, 
mas parece relutante em incluir estes importantes atores em 
suas generalizações sobre a natureza do sistema. Ele se refere 

(7) Dados de A. G . Ralll()S, 1961, p. 32; J. L. Love, 1971, p. 11 
e do Tribunal Superior Eleitoral, 1964-70. 
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ao "povo" como o "grande ausente" da Primeira República, mas 
também marginaliza os militares: 

"A implantação da República é o gesto de uma c!ass:, rcivi?
dicação de um grupo em desenvolvimento. .. A Prtmelra Repu
blica é o período em que os senhores do café ascendem ao 
poder, alcançam sua plenitude e depois declinam para seu 
ocaso" (9). 
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(8) Gráfico elaborado por M. A. Parahybu, 1970. 
(9) E. Carone, 1969, p. 288. 

earene tem consciência das dificuldades de ligar lima illlcl' 
pretação classista tão direta com fatos tão conhecidos COIllO n 
presença dos militares e dos monarquistas na vida política da 
República Velha. Suas respostas tendem a ser historiogl'áficas l' 

casuÍsticas. Ele diz, por exemplo, que os militares "dcsprezn III 
os civis" e que se dividiam entre os que desejavam o respeito às 
normas cosstitucionais e os que desejavam "coparticipar" do 
poder; terminando por considerar os militares como um "seg
mento das classes médias" (10) . 

O fato, no entanto, é que a participação militar no sistema 
político, àquela época, tinha mais a ver com o sistema de cli
vagens regionais e com as mudanças na estrutura governamental 
que com a pretensa incorporação de "setores médios" no pro
cesso político. Isto se pode ver com clareza quando examinamos 
o movimento republicano que antecedeu à queda do Império, em 
suas vertentes ideológicas e regionais tão diferentes. 

O início do movimento republícano no Brasil pode ser 
datado de 1870, quando o Manifesto Republicano foi publícado 
no Rio de Janeiro (11 ) . O manifesto responsabilizava o regime 
monárquico por todos os males do país e afirmava, obviamente, 
que a República traria a solução para tudo. Além da substituição 
do imperador pot um presidente, no entanto, o manifesto pouco 
propunha em termos de mudanças específicas da estrutura sodal 
e política do país. O único tema sugerido é o do aumento da 
autonomia dos Estados, a tese federalista que seria central em 
quase todo o movimento republicano. 

O Manifesto Republicano foi, desde seu início, um esforço 
de conseguir o máximo de apoio para o movimento, e por isto 
deixou de lado os temas mais controvertidos. Estes, entretanto, 
viriam a aparecer em uma série de crises por que passou o repu
blicanismo desde suas origens. 

( 10) E. CUl'one, 1971, pp. XIII e XVI. 
( I I) A análise seguinte se baseia em grande parte nos mate1'1ms 

,,,,midos e apresentados por G. C. A. Boehrer, 1954. Trata-se de uma 
.!"';('1'i,,·,,o delnlhada da organização do movimento republicano no Brasil. 
1':'.1".1" 1'''1' Estado, seguida de uma análise dos principais temas c P()1l10~ 
.I ..... OIdli10 das plataformas republicanas. É curioso como o autor lISStlllH', 

.I''',.!(' " início, «ue () movimento repuhlicano se trnnsfol'maria ('!II 111\1 

I '-II 1 i,I" "''''julIa1, quando a realidade foi que os partidos t'stadulIis 1'('1" 

"",I ... , 'LUlI ""I'''I':I<los rlur:1Ille toda a !\('pt(hlica Velh:\. 
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o movÍmento republicano no Rio se expressava através do 
jornal A República) que tendia a absorver toda a retórica da elite 
política da época, dividindo o mundo entre coisas boas ou más, 
corretas ou incorretas, mas nunca convenientes ou inconvenientes 
de acordo com certos interesses. Assim, o governo monárquico 
era considerado 

"tão mau, que por melhor que seja o homem, a realeza força-o 
a perder o que ele tem de bom; a monarquia é má para o país, 
estraga os homens, ata-lhes as mãos, corrompe o próprio rei" (12). 

Ainda que estas pareçam ser razões suficientes para arregi
mentar qualquer pessoa ao republicanismo, o fato é que a opo
sição republicfma se baseava em fatos muito mais específicos e 
concretos. 

Uma análise de conteúdo de jornais do Rio e São Paulo 
durante os últimos cinco anos do Império dá uma evidência 
inicial de dois tipos bem diferentes de oposição ao governo 
imperial (18). Um destes jornais era A Província de São Paulo) 
e o outro O País, do Rio de Janeiro. O jornal carioca tendia a 
favorecer uma solução militar para a crise política e, de fato, 
pedia aos militares que interviessem contra o Império; o jornal 
de São Paulo, no entanto, era explicitamente contra a solução 
militar. 

Esta diferença é fácil de entender. A Província de São 
Paulo refletia os fortes interesses daquele Estado ligados à ex
pansão do café, que tinham, já naquela época, uma capacidade 
de agregação de interesses que suplantava a de todas as demais 
províncias. A mudança de um regime monárquico para um re
gime militar não aumentaria a autonomia política por eles dese
jada, e poderia, na realidade, impedir que esta autonomia viesse 
a se consolidar. Quando, finalmente, se deu a solução militar, o 
conflito entre o Partido Republicano Paulista e o governo militar 
foi quase imediato de uma forma que voltaria a se repetir inter
mitentemente no futuro. 

A ideologia republicana que aparece na análise de conteúdo 
de A Província de São Paulo pode ser resumida em uma série de 

( L') A República, 13 de dezembro de 1870, citada por G. C. A. 
1\.",111('1', 1954, p. 37. 

( I \) Cf. L M. Magalhães, 1970, pp. 173-178, 
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aspectos. Primeiro, o tema do federalismo era central c, uiio 
raro, mais importante que a própria idéia republicana, Um dos 
lideres republicanos paulistas, Prudente de Morais, foi deito 
para a Assembléia Provincial pelo Partido Liberal (monarquis ta) 
em 1877, justificando sua indicação por este Partido, ele dizia 
que, 

"se for eleito, na Assembléia Provincial, procurarei antes de 
tudo ser um verdadeiro paulista, só aceitando ou indicando me
didas que importarem a satisfação das necessidades reais e que 
forem tendentes ao engrandecimento e prosperidade de nossa 
província ... " (14). 

O segundo aspecto é que os paulistas tendiam a deixar de 
lado o tema da escravidão, que era, no entanto, fundamental 
para os republicanos mais radicais do Rio e outros centros urba
nos .. Em r:n:a declaração formal feita em 1872, os republicanos 
pauhstas dIZIam claramente que não forçariam o tema da escra
vidão, já que 

"O Partido Republicano, cujas tendências não são autoritárias, 
está bem longe de executar reformas que não sejam inspiradas 
pela nação" (15). 

Nesta época, as plantações de café em São Paulo já iniciavam 
a rápida transição para o trabalho assalariado, fazendo com que 
o tema da abolição fosse menos difícil ali que em outras áreas 
do país. Mesmo assim, prevaleceu uma atitude cuidadosa e não 
conflitiva. O primeiro congresso do PRP afirmava em 1873 o 
princípio da autonomia regional, acordo com o quaÍ cada Est;do 
devena tratar do problema da escravidão de acordo com suas 
possibilidades e condições próprias de substituição do escravo 
pelo trabalhador livre, com o devido respeito pelos direitos de 
propriedade. 

Em terceiro lugar, o movimento republicano em São Paulo 
era não violento e bem comportado, funcionando dentro das 
regras aceitas do jogo político daquela época. Os republicanos 
p:ul~stas não. somente disputaram cadeiras das assembléias da pro
V1l1CIa e nacIonal como também entraram em diversas coalizões 

(14) Carta aberta publicada em A Provincia de São Paulo, 4 d(· 
agosto de 1877, citada por Boehrer, p. 86. 

(15) Do manifesto transcrito em Boehrer, p. 266. 
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com os partidos Conservador e Liberal. Assim, Prudente de 
Morais foi eleito pelos liberais em 1877; em 1881, vários candi
datos conservadores foram eleitos com apoio republicano (16); 
em 1884, Campos Sales e Prudente de Morais, ambos líderes 
do Partido Republicano, foram eleitos para o Congresso com 
apoio conservador ( 11 ). Este tipo de participação política con
tinuoJl, e estima-se que, no final do Império, os republicanos 
comandavam já cerca de um quarto dos votos eleitorais da pro
víncia. 

O outro tipo de republicanismo foi, provavelmente, melhor 
caracterizado por Silva Jardim, um político de Pernambuco. Sua 
fonte de inspiração era muito mais Augusto Comte que Jefferson, 
e o que absorvia do positivismo era a noção de um regime centra
lizado, racional, modernizador e ditatorial, legitimado por plebis
citos, de evidente inspiração francesa. Em um manifesto lançado 
em 1889, em oposição ao Partido Republicano oficial, Silva Jar
dim defendia uma presidência forte, criada pela aclamação do 
voto popular, submetida posteriormente ao sufrágio universal. 
Em outro manifesto, dizia que 

" . .. o regime republicano exerce-se no campo da ação prática 
pela concentração das forças políticas, isto é, pela ditadura, tão 
forte quanto responsável. .. na ditadura republicana, quem go
verna é um representante da opinião pública, por ela instituído 
ou sancionado" (18). 

Não havia lugar para federalização ou descentralização de 
poder neste tipo de modelo político; e, dado que Silva Jardim 
não sofria influência direta de proprietários de terra e cafeicul
tores, podia aderir com facilidade e entusiasmo ao movimento 
abolicionista que começava a dominar o Rio de Janeiro. 

Não é de surpreender que este tipo de republicano radical 
não encontrasse apoio entre os líderes do movimento republi
cano em São Paulo ou Minas Gerais. Na realidade, Silva Jardim 
entra em conflito aberto com o Partido Republicano, mas ele 
encontra um companheiro de viagem que se mostraria, com o 
tempo, mais importante que os partidos republicanos regionais: 
o exército nacional. 

(16) Boehrer, pp. 98 e seguintes. 
(17) Boehrer, p . 103. . 
(18) Do Manifesto de 1888, transcrito em Boehrer, pp. 233-34. 
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É sabido que idéias pOSItivIstas eram ensinadas nn J-:smJu 
Militar do Rio de Janeiro desde pelo menos 1850 ('U), e I)(l~'ill'~ 
tais como o valor do conhecimento científico, racionoliz;u;iio, allti· 
clericalismo, centralização política e governo efetivo eram COI'. 

rentes entre os intelectuais militares na década de 80. Silvn 
Jardim viu bem esta conexão quando, por exemplo, pedia aberta
tamente o apoio militar para a causa republicana (20). Mais 
importante que a militância pessoal de Silva Jardim, no entanto, 
foi o papel do republicanismo positivista no Rio Grande do Sul, 
sob a direção de Júlio de Castilhos, um positivista convicto, 
graças às relações tão próximas entre setores civil e militar na
quele Estado. A República começa de fato no Rio Grande, esta
belecendo um padrão de clivagens regionais intimamente relacio
nado com os temas de centralização versus autonomia regional e 
governo civil versus governo militar, que iriam permear a vida 
política do país nas décadas seguintes. 

3 - A Base Regional do Militarismo: Rio Grande do Sul 

A tradição militar do Rio Grande do Sul não deixou de ter 
uma influência decisiva no estabelecimento da Primeira Repú
blica eem seu desenvolvimento. Esta tradição, que data da 
criação da Colônia do Sacramento na beira do rio da Prata em 
1680, era claramente visível no século XIX. Foi aí que se deu 
o maior movimento secessionista da história do país, a Guerra 
dos Farrapos (1835-45). Três guerras - a Campanha Cis
platina de 1817-28, as campanhas platinas contra Rosas de 
1849-52 e a Guerra do Paraguai de 1864-70 - tiveram este 
Estado-Província como base. Joseph Lave trata de estimar a 
participação do Rio Grande nos esforços militares da época: 
segundo ele, cerca de três quartos dos homens em armas contra 
Hosas eram gaúchos, e cerca de 34 mil homens do Rio Grande 
foram mobilizados para a Guerra do Paraguai - mais de um 
qllarto do total. Cerca de 15 mil homens, mais de um quarto 
do exérci to brasileiro no período anterior e posterior da Guerra 

( )')) nOl"hrcr, pp. 229 e 283. 
( ;>()) ":xistc bastante evidência de que os republicanos civis apoiavam 

_I "'. -\" 1',,1 fi ica do~ militares, e um exemplo disto é o apoio de Silva Jardim 
, ~;"" , I Mlldlll'l'irn, na Questão Militar, conforme mostra Bochrer, pp. 
.' l O' IUI (V,'ja n discussão sobre a questão militar mais adiante). 
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do Paraguai, ficavam regularmente estacionados no Rio Grande. 
Ainda de acordo com as fontes citadas por Love, havia mais 
oficiais com nível de general de brigada ou superior do Rio 
Grande do Sul que de qualquer outra província (21). 

A intima relação entre as elites civis e militares do Rio 
Grande é personificada pela figura proeminente de Manuel Luis 
Osório, que reúne a liderança civil com um papel preeminente 
nas campanhas militares dos Farrapos e das guerras cisplatina 
e paraguaia. Seu sucessor na liderança gaúcha, Silveira Martins, 
não é um militar, mas comandava seu partido em estilo mi
litar ( 22 ) . Quando o movimento republicano eomeça no Rio 
Grande, sob a liderança de jovens educados na Faculdade de 
Direito de São Paulo (Assis Brasil, Júlio de Castilhos, Borges 
de Medeiros, Pinheiro Machado) (23), ele assume quase imedia
tamente as posições radicais preconizadas por Silva Jardim -
forte oposição à escravidão, positivismo comteano, retórica revo
lucionária, e participação militar. Somente em um item, o da 
descentralização, eles se identificaram com os paulistas e mineiros; 
seguiam assim a tradição farroupilha de independência regional, 
e, na realidade, proclamavam a Revolução Farroupilha como a 
raiz e a inspiração da tradição republicana gaúcha. Esta incli
nação secessionista não deve, no entanto, ser tomada como uma 
ideologia federalista, já que, uma vez no poder, os gaúchos se 
tornavam logo favoráveis à centralização governamental e inter
venção do governo central em outros Estados. 

As relações entre o republicanismo gaúcho e a corporação 
militar podem ser vistas claramente na seqüência de eventos 
que levou à queda do Império em 1889. Um problema de dis
ciplina com um tenente-coronel se transformou rapidamente em 
uma crise nacional envolvendo questões de honra militar, subor-

(21) J. L, Love, 1971, pp. 15-16. Grande parte da análise que se 
segue é baseada neste excelente estudo. O melhor trabalho sobre os mili
tares na República é o de J. M. Carvalho, 1974, publicado quando este 
livro já estava pronto. 

(22) J. L. Love, ibid" p. 24, cita Silveira Martins dizendo que o 
"I':lnicio Liberal Río-grandense se move como um regimento de Frederico 
" (;randc". 

(?,) J. L. Love, p. 28: "All four of these men had gradua te between 
I".!II :md I R&.5; and all came from ranching families; three of them would 
)."", III H ío Grande and the fourth, Pinheiro Machado, was to becóme 
li •• '.1,'1"'" fnrcmost representative in thefederal senate." 
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dinação dos militares à liderança civil etc. A "qut'SlIío mílilm" 
de 1883 surgiu em um período de governo conservador, (' 1111111 

série de oposições se justapuseram no conflito daí l'l'sllllanl(' 

liberais versus conservadores, liderança civil versus liderança IlIi 

litar, militares profissionais versus líderes políticos milital'es, t', 

finalmente, republicanos versus monarquistas. Isto criaria, ine
vitavelmente, um sistema bastante complexo de lealdades cw
zadas, dificilmente interpretável de forma simples. O movi
mento republicano, liderado por Júlio de Castilhos e o jornal A 
Federação, estavam em conflito aberto com a liderança liberal do 
Estado representada por Silveira Martins; mas, ao mesmo tempo, 
estava ao lado de Silveira Martins no apoio à oficialidade contra 
a autoridade monárquica civil. A participação do Rio Grande 
na "questão militar" é das mais importantes. Visconde de Pe
lotas, senador liberal do Rio Grande e marechal, faz um violento 
discurso no Senado em 1886 contra o governo; Sena Madureira 
pivot da crise em 1883, faz um pronunciamento desde o Ri~ 
Grande condenando o ministro que o puniu em 1884. No final 
de 1886, o governador do Rio Grande, também um general da
quele Estado, assume a defesa pública de Sena Madureira; é 
Deodoro da Fonseca, que lideraria o golpe contra o Império em 
1889. Júlio de Castilhos e seu jornal estavam presentes em toda 
parte, dando apoio e atiçando a chama do conflito entre a cor
poração militar e o governo civil; uma placa metálica que lhe foi 
presenteada pela oficialidade da guarnição de Porto Alegre o 
homenageava por seu "insuperável patriotismo na defesa dos 
sagrados direitos da classe militar" (24). 

Ê importante ressaltar que as relações intimas entre as lide
ranças civis e militares no Rio Grande não significavam uma 
efetiva fusão entre os dois setores. O exército brasileiro, pelo 
menos desde a Guerra do Paraguai, estava adquirindo as caracte
rísticas de um corpo profissional e institucionalizado dentro do 
governo, e a "questão militar" não poderia nunca ser reduzida 
a um simples conflito entre a liderança política gaúcha e a Mo
narquia. Na realidade, os propagandistas republicanos mais ex
tremados, incluindo Silva Jardim e Júlio de Castilhos foram 
marginalizados do movimento de 15 de novembro (25); afinal, 
('1'>tc foi um movimento militar, em que os civis não deveriam 

(2'1) Citado por J. L. Lave, p. 31. 
(}'i) Cc. Bochrer, 1954, p. 286, e Bochrcr, 1966, pp. 4V>7. 
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intervir .. Uma vez implantado o novo governo, no entanto, os 
civis começaram a se fazer ouvir, ainda que as relações entre 
os dois setores fossem sempre difíceis e complicadas. 

A história do republicanismo no Rio Grande é marcada 
pelo conflito contínuo e sangrento entre os sucessores do antigo 
Partido Liberal, que organizaram o Partido Federalista sob a 
liderança de Silveira Martins, e o Partido Republicano liderado 
por Júlio de Castilhos. Castilhos sobe ao governo do Estado 
sob Deodoro, cai quando entra Floriano em 1891, mas volta 
novamente ao poder pouco depois com o apoio de Floriano e 
da guarnição militar de Porto Alegre. Centralização e controle 
do governo estadual, organizado de acordo com os prinCÍpios 
mais autoritários do modelo positivista, e apoio contínuo ao 
governo federal em troca de apoio mílitar e político no nível 
de Estado, tais eram os principais elementos da força e da 
estratégia política de Castilhos. Enquanto os republicanos se 
estabeleciam como força política sediada em Porto Alegre e 
especializada no uso da máquina administrativa em seu favor, a 
oposição federalista, os Maragatos mantinha suas bases rurais 
de sustentação na região da fronteira, dando continuidade à tra· 
dição caudilhista e rebelde do Rio Grande (26 ) • Em geral, no 
entanto, as duas facções da elite política gaúcha compartilhavam 
da tendência ao apelo freqüente à insurreição armada, à proxi
midade entre civis e militares, e à busca de centralização e con
trole quando no poder, ou descentralização e federalismo quando 
fora dele. Apesar da grande imigração européia para o Rio 
Grande, que o transformaria em um dos Estados mais modernos 
e europeizados do país, as divisões políticas no Estado ignoravam 
as diferenças étnicas e, em geral, deixavam de incorporar os gru
pos imigrantes em suas disputas (27). Neste sentido a experiên-

. . (~~). O nome "maragato':' atribuído aos federalistas, parece ter sido 
or!gmatlo .de um l~gar denominado Maragataria, uma passagem na fron
teIra Brasil-UruguaI. Este nome sugere que os federalistas mantinham 
fortes laços com aquele país, transferindo-se livremente para o outro lado 
da fronteira, onde podiam obter suprimentos, santuário, e também um 
mercado ilegal para seu gado. O próprio Silveira Martins nasceu no 
Uruguai. Para uma descrição dos conflitos entre Republicanos e Federa
listas, veja J. L. Lave, 1971, capítulo III. 
. (27) "Despite the increasingly active role of the colono population 
m the state's economic affairs, the colonos played a minor role in poHtics. 
The traditional estancieiro's economy hus its analogue in politics. The vast 
majoríty of the estabHshment and opposition leaders oE Rio Grande werc 
members of the landowning class." J. L. Lave, 1971, p. 131. 
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da política gaúcha se assemelha à argentina e difere fOl'tcnwlllt' 

da norte-americana, que tendia a indu ir o imigrante na vida 
politica local tão logo ele se estabelecia. 

Não teria sentido entrar nos detalhes da grande influência 
gaúcha durante o período da Primeira República, mas algumas 
referências adicionais podem ser úteis para completar o quadro. 
Joseph Lave faz um cálculo do número de anos que nativos 
de cada Estado brasileiro ocuparam ministérios da Primeira Re
pública, durante dois períodos: de 1889 a 1910 e de 1910 a 
1~.30. Durante o primeiro período, a participação do Rio Grande 
fOI pequena: s~mente 2,56 anos, contra 12,64 para Minas Gerais, 
9,73 para Bahla e 9,02 para São Paulo. É curioso como São 
Paulo, o centro do republicanismo federalista, é relativamente 
marginal, e continua assim. Depois de 1910, o Rio Grande 
passa do 12.0 para o primeiro lugar com 18,13 anos, contra 16,09 
para Minas Gerais e 12,37 para São Paulo. Se considerarmos 
somente os três ministérios mais importantes - Fazenda Trans
porte e Justiça - o Rio Grande cai para o segundo lugar' (15,14 
contra 15,45 para Minas Gerais) enquanto São Paulo, sempre 
em terceiro, fica bem atrás com somente 6,71 anos (28). 

A primeira eleição competitiva na história do país foi a 
de 1910, e o dvilismo foi o tema do candidato da oposição, Rui 
Barbo~~. Esta foi também a primeira oportunidade em que 
um mll1tar, Hermes da Fonseca, se apresentava como um candi· 
dato regular para a presidência. Hermes era evidentemente 

, h b " gauc o, e o teve 48 dos 64 mil votos do Rio Grande. Rui 
Barbosa ganha em seu Estado, a Bahia com 75% dos votos e 
cm São Paulo com 74%. Estes dados' não podem ser inter;re
ta~~s como re~resen:ativos da "vontade popular", já que eram 
~1!Je1tos a mampulaçoes de todos os tipos, legais e ilegais (29) • 

(28) J. L. Lave, p. 123, quadro 3. 
(?9) Es~es dados derivam de uma pesquisa feita por Irene Rodrigo 

( I, 1;lvlO ~outlnho sobre os resultados eleitorais na República Velha ba
·.,·.I"a ('111 múmeras fontes, entre as quais os Anais do Congresso Nacional 
I :1/'/11'.1«(;0 da Eleição de Presidente e Vice-Presidente realizada a 1." de 
;\1.11\" de 1910). Os dados eleitorais deviam ser confirmados pelo Con. 
/,1' ..•• !I, () quc. cra feito por critérios. estritamente partidários. De uma forma 
/., l.tI. II 1111;\115C dos resultados eleitorais durante o período sugere que o 
"'''''1:1111,· de .fraudes talvez seja o melhor indicador de força pol1tica do 
'I'" "'. l'I',ípl'lOS resultados oficiais. Rui Barbosa, por exemplo, foi capaz 
,I. d, "'01"';11'''1'. para sua satisfação, que a vit6ria eleitoral seria sua não , 
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Mas eles, certamente, indicam onde o governo central coman
dava o processo eleitoral, e onde a oposição tínha condições 
de se manifestar. Apesar de seu grande prestígio pessoal, Rui 
perde em todos os demais Estados exceto no Rio e no Maranhão. 

Uma vez no poder, Hermes trabalha intimamente com o 
gaúcho Pinheiro Machado na estru tu ração de um regime forte e 
intervencionista, assim como na formação de um novo partido, 
o Partido Republicano Conservador (30). Em São Paulo, Pi
nheiro Machado e Hermes da Fonseca trabalharam juntos para 
quebrar a liderança política do Estado. Em outros Estados o 
entendimento não se dá, mas assim mesmo a política de "sal
vação nacional" cobre todo o país Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo (31). 
Depois do governo Hermes, somente Minas Gerais, que o apóíà 
desde o início, Rio Grande e São Paulo continuam a desem
penhar um papel significativo na política nacional. 

4 - São Paulo e Minas Gerais 

É c1âssic~1 a intcrpl't't;H;i'io do sistema político da Primeira 
Repúhlica CI11 termos do "eixo car{- mm leite", as oligarquias de 
Minas c Si'io Paulo. De falo, a importllncía política de São Paulo 
nunCa cOI'I'espondeu ao qll(' S('\l C1TSn'tltl' peso econêmico suge
riria. Apesar do fato dt, () Partido Repuhlicano Paulista ter 
apoiado lodos os candidalos presidenciais vilol'Íosos desde 1898, 
exceto TTt'rl11cs da Fonseca, () fato t qUl' SOl1wntc Campos Sales 
(1898-1902), Rodrigues Alves ( 1<)021 ()O(j) e Washington Luis 
(1926-30) eram daquele I ':slado. A esl a ;llls{-nda da presidência 
no período de 191 O a ] 92(, l'OI'ITSIHIIHlell tlln:l participação redu
zida nos ministC::t'Íos, tal COIWl os dados dt· l.ove evidenciam. 

Existem duas formas de explicai' esta aparente marginali
zação de São Paulo. Uma {- al'gllllll'lltHl' que indicadores tais 

fosse a falsificação de resultados, Em n~Slllll(l, dados precisos sobre as 
eleições deste período são ao mesmo Il'mpo difíceis de obter e pouco 
significativos politicamente. 

(30) E. Carone, 1971, p. 256. 
(31) E. Carone, 1971, p. 265. Pinheiro Machado é a figura central 

na análise que Love faz do papel do Rio Grande na República Velha. 
Veja principalmente o capítulo 6 de seu livl'O, "Pinheiro and Bis Party" 
(J. L. Love, 1971). 
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como cargos presidenciais ou ministeriais não são adequados, (' 
que somente dados referidos a decisões específicas na flt"ca dl' 
política económica indicariam ou não a marginalidade do Estudo, 
Assim, Valéria Pena argumenta a favor do poder político crctivo 
de São Paulo com o fato de que, em um certo momento, o 
Banco do Brasil dedicou cerca de 70% de seus recursos para 
apoiar a cafeicultura paulista (32), Outra possibilidade é argu
mentar que, considerando a descentralização do sistema político 
na Primeira República, o acesso ao poder central não era real
mente muito importante para os propósitos da elite económica 
e política paulista. Mário Wagner Vieira da Cunha, por exem
plo, argumenta que a autonomia dos Estados era muito alta no 
início, mas tende a decrescer mais para o final da Primeira Re
pública. A autonomia do Estado 

"amplia-se na República a ponto de livremente contraírem os 
Estados empréstimos no estrangeiro, de cobrarem impostos de 
exportação, criarem barreiras fiscais interestaduais e manterem 
suas próprias forças armadas". 

A transferência do centro dinâmico da economia mundial 
para os Estados Unidos, no entanto, fez com que surgisse 

"a necessidade de um entendimento de nação a nação, caindo 
quase em desuso o apelo a banqueiros particulares. A conquista 
da presidência da República apresentou-se como necessidade ine
Iudível para a garantia económica das oligarquias estaduais" (38). 

Parece certo que setores paulistas controlavam, efetivamente, 
a maioria dos mecanismos económico-administrativos relacionados 
com os interesses do café. Já vimos que o Acordo de Taubaté, 
que inicia uma política económica nacional a respeito do produto, 
foi uma iniciativa paulista. A primeira instituição governamental 
criada para controlar este setor da economia foi o Instituto 
Paulista de Defesa Permanente do Café, que controlava o fluxo 

(32) M. V. J. Pena, 1971, p. 43, A referência é de um artigo dl' 
Juarcz Távora publicado no O Estado de São Paulo e citado tamhétn !lO!' 
B. Fausto, 1970, p. 76. Vindo de um tenente revolucionário, () IIrlÍ"" 
pretendia ser um ataque às pretensões de poder em São Paulo, 

(33) M. W. Vieira da Cunha, 1963, pp. 19·20, Veja tn1llht'llI J I. 
Love, 1973, para uma análise dos vínculos de São Paulo com tl ~lj,.I{'III'1 
econômico-financeiro internacional. 
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do produto para o Porto de Santos e financiava o armazenamento 
do excedente. Este Instituto funciona de 1924 a 1931, e a partir 
daí surgem organizações nacionais que controlam, com autonomia 
crescente, a economia cafeeira: o Conselho Nacional do Café 
(1931-3), o Departamento Nacional do Café (1933-46), o De
partamento Econômico do Café (1946-52) e, finalmente, o Ins
titu to Brasileiro do Ca ré (=H ) . 

Na Replíhlica Velh;\ , os impostos à exportação eram lan
çados pelos pr<'Íprjos J':slados, e representavam cerca de 40% 
das rendas esladlwis tiO período 1915-29. As importações, no 
entanlo, era taxadas pelo governo ccntral, e representavam cerca 
de 40 ;\50(H) de sua rcnda até 1929 Clr; ). Dado que a capaci
dade para importar é função da capacidade de exportar, a dife
rença entre os dois tipos de impostos representava de fato um 
mecanismo de transferência de renda dos Estados exportadores 
para aqueles onde a força política podia influenciar na alocação 
de recursos federais. Esta situação era, sem dúvida, sentida em 
São Paulo, onde a parábola da locomotiva e seus vinte vagões 
era corrente. 

Em 1924 uma revolta militar surge em São Paulo, em arti
culação não muito perfeita com grupos militares do resto do 
país (36). Em São Paulo, a revolta encontra apoio da Câmara 
de Comércio do Estado, cujo presidente, José Carlos de Macedo 
Soares, dá um testemunho vivo das queixas do Estado: 

"Tinha São Paulo o direito de abandonar a Federação ao do
mínio - por vezes exclusivo - de estadistas menos adiantados, 
de permitir a politicagem utilitária do "empreguismo", desani
mando todas as coragens cívicas, pelo apoio sistemático aos man
dões regionais, pela expropriação injusta dos mandatos? Pois 
bem: a abstenção de São Paulo não se limitou aos cargos de 
nomear, que têm constituído o alvo e a ambição de quase todos 
os homens públicos do país. Perdemos totalmente a influência 
legislativa, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Fomos 
completamente excluídos de um dos poderes da República, pois 
no Supremo Tribunal Federal, a esta hora, não há um único 

(34) E. M. Pereira Reis, 1972, pp. 13 e seguintes. 
(35) F. A. R. da Silva, 1971, pp . 235-282. 
(36) Para a história da Revolta de 1924, veja E. Carone, 1971. 

pp. 373 e seguintes . 
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JUIZ de São Paulo. Entretanto, deles dizia Rui Barbosa: Po
demo-nos consolar da fraqueza de seus políticos, ao menos, com 
a serenidade impoluta dos seus magistrados. Não temos um s6 
representante no Conselho Superior do Comércio. Na Diplo
macia, como na Magistratura, na Marinha, como no Exército, 
nos poderes do Estado, por toda parte, em todos os postos de 
influência e de autoridade, São Paulo está sistematicamente ex
cluído" (37). 

O que é notável neste texto é a clareza com que distingue 
dois tipos de política que existiam no país. Um, "o alvo e 
ambição de quase todos os homens públicos do país", são os 
"cargos de nomear", de estabelecer clientelas pela distribuição 
de empregos. Neste tipo de política o cargo público era algo 
para ter e gerir como patrimônio pessoal, para aumentar o pres
tígio e a riqueza pessoal do político - uma espécie de patrimônio 
pessoal. O que os comerciantes paulistas queriam, no entanto, 
era outra coisa. Eles tinham seus próprios patrimônios, e esta
vam interessados em controlar os mecanismos de decisão, em 
poder influenciar as ações governamentais no sentido de facilitar 
e ajudar na consecução de seus objetivos cconômicos próprios 
e privados. Para os paulistas, a política era uma forma de me
lhorar seus neg6cios; para quase todos os outros, a política era 
seu neg6cio. E é nisto que reside a diferença e, em última aná
lise, a marginalidade política do Estado. 

Outra expressão do descontentamento paulista no período 
aparece em um livro publicado em 1930 por um alto funcioná
rio da Secretaria de Finanças de São Paulo (38). Fazendo uso 
de abundante informação estatística, ele sustenta que, no período 
1922-24, São Paulo contribuiu com cerca de um terço do orça
mento federal, enquanto que Minas recebia a maior parcela 
destes recursos. Entrando em detalhes ele mostra, por exemplo, 
que em 1928 o Estado de São Paulo era responsável por 88% 
do sistema ferroviário estadual, enquanto que em Minas Gerais, 
que possuía uma rede um pouco maior, 70% era de propriedade 
federal. Naquele ano Minas concentrava 28% da rede ferroviá
ria federal em seu territ6rio, enquanto que somente 4% do 
total era localizado em São Paulo . Sua análise cobre os gastos 

(37) J. C. M. Soares, 1925, p. 12. 
(38) M. O. Romeiro, 1930. 
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federais em correios, saúde e educação; em todos os itens a con
clusão é a mesma: a participação mineira nos gastos federais não 
tem relação com sua reduzida contribuição para a receita federal. 
Em um curioso apêndice, o autor chega a colocar em dúvida os 
dados que atribuíam a Minas Gerais uma população superior 
à de São Paulo: com efeito, argumenta, dada a disparidade do 
produtó entre os dois Estados, ou os dados sobre população são 
um artifício dos políticos mineiros para conseguir mais recursos, 
ou os milJeiros seriam preguiçosos e improdutivos (3D). 

A historiografia brasileira é particularmente pobre em estu
dos sohre Minas Gerais como uma região dentro do sistema polí
t ico nacional. Em um estudo muito citado de duas décadas atrás~ 
Cid Rc!wlo HorLa mostrava como a elite sodal e econômica 
l)lilleir;1 eslava íllln1igada em uma pequena rede de cerca de 
lO r;lIl1ília:; (,10), 1':slas)() famílias controlavam a política do 
1':~;lado do Ilívd local :lO Ilacional, aonde faziam chegar sua 
ildllli'lIcia, V:lh'ria I'cl1a (,ollcord,l com Jtílio Barhosa e outros 
esllldiosos da polílkn Illineil':l ao cOllsidemr que o poder de bar
/::111";\ da dite política mineira pode ser explicada pela firme 
OI'I',:ll1iz;H;iío c insLÍ 111cíonalização de suas fontes de poder local, 
assim como pda alta densidade demográfica do Estado, cuja 
causa deve ser referida ao período do ouro do século XVIII. 
Em outras palavras, fatores institucionais e demográficos pare
ceriam mais importantes que simples explicações econômicas (41). 

Na reaHdade, a estrutura familística fechada da elite política 
mineira, assim como sua participação tão ativa na política na
cional, são argumentos contra as teorias que buscam explicar 
sua influência política pelo seu controle da terra e dos sistemas 
de poder local. A política mineira foi quase sempre bastante 
centralizada, dirigida por um pequeno comitê de notáveis, a "Tar
rasca", que tomava todas as decisões importantes dentro do 
Partido Republicano Mineiro na época da República Velha (42). 

(39) M. 0, Romeiro, ibid., p. 102, 
(40) C. R Horta, 1956. 
(41) M, V. J. Pena, 1971, p. 45, 
( 42) Para um breve sumário do sistema politico mmeiro durante 

fi República Velha, veja D. V. Fleischer, 1972, cap. 3. 
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.5 A Revolução de 1930 - Fatos e Ideologias 

A sociedade e o sistema político brasileiros se tornam cada 
vez mais complexos e menos estudados quando avançamos além 
de 1930. Neste ano, Vargas vem para o poder nflcÍonal após 
governar o Rio Grande, dando início a uma nova era na his
tória do país. O ano de 1930 é geralmente cOllsiclel'atlo como 
marco inicial do Brasil moderno, e, na realidade, os anos 30 
evidenciaram um aumento significativo de V:lrios ílldices de 
modernização. Dados precisos são difíceis de obter, j:í qlle não 
houve um censo nacional em 1930 e os de I ')lO (' J 'MO 1l:l0 

são comparáveis em uma série de nsp('clos, ESlilll:l S(" no en
tanto, que a população urbana do país :1I111l('llt'lIl dl' J () para 
cerca de 30% de 1920 fi 1940 ("a); os gastos governamentais, 
que se mantiveram praticamente estáveis cm termos per cdjlilll 
de 1907 a 1943, cresceram no entanto, substancialmente, cm 
termos absolutos, depois de 1930 (H), Depois de 1930, itens 
referidos a "gastos sociais" começaram a surgir no orçamento 
federal de forma individualizada, chegando a 10% do orçamento 
em 1940 (45). A estrutura ocupacional da população não mudou 
significativamente: o emprego na agricultura desceu de 69 para 
61,1%. entre 1920 e 1940, enquanto que o emprego industrial 
cresceu somente 1 %, de 13 % em 1920 (46), 

Interpretações sobre a Revolução de 30 abundam, (41) já 
que existe uma noção corrente de que o entendimento de como 
o Brasil moderno se inicia é essencial se queremos saber como 
o país é hoje. Os principais fatos podem ser resumidos em 
alguns itens. Primeiro, a revolução surge em função de uma 
crise no arranjo segundo o qual caberia a Minas. Gerais a sucessão 
de Washington Luís, já que este queria eleger seu conterrâneo, 

( 43 ) Um sumário do desenvolvimento s6cio-econômico do país a 
partir de 30 encontra-se em p, C, Schmitter, 1971, cap, 2, pp. 20-46. Esta 
estimativa da urbanização é de p, p, Geizer, 1962, 

(44) F. A. R da Silva, 1971, p. 245. 
(45) F. A. R. da Silva, 1971, p. 256. 
(46) Quadro 2,1 em P. C. Schmitter, 1~71, p. 23. Para dados mais 

detalhados sobre a industrialização nos anos 20 e 30, Cf. B. Fausto, 1970, 
pp, 19-28. 

(47) A bibliografia sobre a revolução de 30 é bastante extensa, A 
respeito do tenentisíno, veja entre outros a V. de Santa Rosa, 1933; J. n. 
Wirth, 1964; H, Silva, 1968. 
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Júlio Prestes. Os principais Estados entraram em conflito: Minas 
e Rio Grande contra São Paulo e o governo federal. Era, apa
rentemente, o momento de São Paulo firmar sua hegemonia na
cional. O candidato oficial e paulista ganha as eleições, mas ter
mina por perder o poder para Vargas. 

Segundo, a vitória de Vargas não foi, certamente, um sim
ples fruto da campanha militar revolucionária, que durou 21 
dias, de 3 a 24 de outubro. Ela foi decidida naquele dia quando 
o alto comando militar resolve depor a Washington Luís, man
tendo, assim, relativamente intata a instituição militar. De qual
quer forma o impacto da oficialidade jovem, os "tenentes", é 
grande, e eles vão constituir o grupo que circunda a Vargas não 
como liderança especificamente militar, mas como liderança polí
tica e civil. 

Terceiro, 11 campanha eleitoral de 1930 foi caracterizada pela 
prcsen(;a da Aliança Liheral que, pela primeira vez, apresentou 
lIllM plataforma criticando as oligarquias estaduais e a inefi
ciência governmncntal (11l). Quarto, a Revolução de 1930 surgiu 
cm um contexto de crise econômica gerada notadamente pelo 
impacto da crise mundial de 1929 sobre o comércio do café. 

Existem duas interpretações predominantes do movimento 
de 1930, conforme foi evidenciado por Boris Fausto. A primeira 
supõe um modelo supostamente marxista de desenvolvimento 
que se inicia com um sistema feudal e um governo central depen
dente de suas bases rurais. Este sistema tradicional entra em 
contradição com uma burguesia urbana nascente, e deste con
fronto surgiria, no futuro, o caminho para a ascensão política 
do proletariado. Adaptada ao contexto de uma economia de ex
portação dependente do mercado internacional, esta teoria iden
tifica, em sua forma mais simples, o "feudal" com a agricultura 
extensiva de exportação, dentro de uma situação de dependência 
colonial ou semicolonial; assim, a revolução burguesa aparece ao 
mesmo tempo como nacionalista e antiímperialista. Assim é que 
muitos autores vêem a Revolução de 30 como a tomada de poder 

( 48 ) V árias formas de organização política foram criadas pelos setores 
mais radicais do movimento revolucionário, incluindo as Legiões de 
Outubro, o Clube 3 de Outubro e A Legião Revolucionária. Para uma 
análise destes movimentos, e mais especialmente' do último, CE. P. Flynn, 
1970, pp. 71-106. 
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pela burguesia, senão diretamente pelo menos em termos das 
conseqüências "objetivas" da política por ela seguida (49). Um 
exemplo típico parece ser o de Octávio 1anni, que diz que 

"a revolução de 30, a despeito de não ter sido alimentada pre
ponderantemente pelas burguesias industrial e financeira nas
centes, nem pelo proletariado incipiente, deve ser interpretada 
como um momento superestrutural da acumulação primitiva, que 
funda a industrialização posterior" (50). 

É uma afirmação baseada no fato da intensific'lÇiío das ati
vidades industriais no país depois de 1930. Mas este tipo de 
explicação ex-post-facto traz problemas quando o ;lIllo!' deve ex

plicar como o Estado que hipoteticamente mais se lWIll'rkiOII 
da "acumulação primitiva" cra tamh'::m () ccnl ro da oposição a 
Vargas. A solução consiste, no caso, cm considerar que esta 
oposição, e mais especificamente a Revolução Constitucionalista 
de 1932, "não é um movimento contra-revolucionário senão com 
referência aos ideais dos componentes não-burgueses da Revo
lução de 30" ... (51). 

Um outro modelo substitui a burguesia pelas classes médias 
como fator dinâmico na revolução. Entretanto, não se trata 
apenas de uma variante menor do primeiro, já que suas impli
cações são bem distintas. Os teóricos das classes médias pensam 
menos em termos do processo econômico de industrialização que 
no processo sodal de modernização, e "classes médias" ou "se
tores médios" são conceitos suficientemente amplos para abran
ger todos os grupos emergentes que não sejam nem um setor da 
elite política e/ ou agrária, nem totalmente assimiláveis a ela. 

( 49) O trabalho de Boris Fausto é bastante convincente quando 
demonstra a impossibilidade das interpretações classistas do movimento 
de 1930. Teoricamente, no entanto, a análise historiográfica bem cuidada 
cede lugar a uma discussão não muito clara sobre as teorias "dualistas" 
de desenvolvimento político, tornando difícil compreender a ligação que 
o autor busca estabelecer entre as interpretações "dualista" e "dassista" 
da história política brasileira. Um exemplo dos erros trazidos pela inter
pretação classista do movimento de 30, citado por Boris Furtado, é ° de 
André Gunder Frank, que tenta explicar o papel político do Rio Grande 
em 1930 pela presença de imigrantes europeus e certa industrialização 
incipiente no Estado. Cf. B. Fausto, 1970; C. A. P. M. Franco, L. L. 
01iveirá e M. A. A. Hime, 1910; A. G. Frank, 1967. 

(50) O. Ianni, 1965, pp. 135-36. 
(51) O. Ianni, 1965, p. 138. 
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o descontentamento crescente de jovens militares após 1920 
é visto por muitos autores como um indicador do surgimento do 
setor médio que até então era excluído do sistema político, e 
que agora passava a reivindicar maior participação política. A 
Revolução de 1930 é, então, para tais autores, um movimento 
essencialmente de classe média que abriu as portas do sistema 
político a estes novos setores (52), 

O que chama a atenção enquanto diferença essencial entre 
os dois tipos de explicação não é tanto o fato de apontarem para 
grupos sociais diferentes como principais atores da Revolução de 
30, quanto o fato de que apresentam uma imagem diferente do 
papel do sistema político no processo de mudança. No primeiro 
caso, o fenômeno político nada mais é que um epifenômeno, 
modificado e explicado pela confrontação entre dois setores do 
sistema econú1l1ico do país. No segundo caso, entretanto, os 
seto!"l'S llI{-dios siío vistos menos como uma classe econômico
·soeial qlw n1lno \111\ estrato sodal qlle possui demandas de 
WIlSII11l0, dtO partkip:l!:ilo t' til' pod,'!' politico. A participação 
política l' o poder p'llítico saí! huscados não como meios para 
sal isi"a:.':,,!" os illtcl'cSSt'S l'("Oll[\nlÍcns de um dado setor da eco
nomia, mas UJ!]H) 11111 o!Jjclivo (~!ll si mesmo, do qual derivariam 
outras formas de partkipaç:io ecolltilllÍt'a e sodal. 

Estas duas teses apontam para duas ahordagens intelectuais 
e ideológicas distintas na comprecnsão da história brasileira, e o 
que é mais importante, refletem duas tendências no desenvolvi
mento da sociedade brasileira que geralmente são apontadas como 
alternativas mas nunca, como deveria ser, como um processo 
simultâneo de desenvolvimento contraditório (58). 

(52) Os teóricos das classes médias incluem a V, de Santa Rosa, 
196.3; A. G. Ramos, 1961; e H. Jaguaribe, 1962. Para um sumário, 
veía B. Fausto, 1970, e C. A. P. M. Franco e outros, 1970. 

(53) A tese das "classes médias" compartilha com a tese da "revo
lução burguesa" o dom da irrefutabilidade. Fora dos extremos superior 
e inferior da sociedade, todos são "classe média", um truísmo que não 
tem demasiado valor explicativo. A insistência em teorias de "classes 
médias" para a implicação de movimentos sociais na América Latina, 
incluindo a presença dos militares na arena política, é provavelmente 
uma sequela de um esquema conceitual que não consegue sair das poucas 
alternativas de explicação baseadas em três ou quatro classes sociais e 
suas permutações. "Classes médias" ou, melhor ainda, "setores médios", 
é uma categoria residual que pode ser usada quando as outras explicações 
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Os pormenores das duas teorias são um capítulo da hist6ria 
do pensamento social brasileiro, e enquanto tal, não lhe dedica
remos muita atenção. É suficiente dizer que, enquanto os teóricos 
da revolução "burguesa" tendem a partir de uma tradição mar
xista, que partilha com a ideologia liberal uma visão de um estado 
passivo, a inspiração dos teóricos das classes médias origina-se das 
experiências e ideologias fascistas européias. Virgílio de Santa 
Rosa, um dos mais lúcidos analistas da l\evolução de 30, e um 
dos teóricos das classes médias, viria a tomar as experiências 
bolchevista e fascista como CXl'lllpllls da l"t'ía~'ã(1 de lima estru
tura de Estado eficiente e racional, dirigida pela intelectualidadc 
e setores médios, e preocupada mm a deslrlli<;iío da l'strullJl"a 
tradicional de poder cm SCllS países. Â:.':l'vedo Amaral, 11m dos 
mais importantes ideólogos do governo de Val'gas, I'CClIS:! expli
citamente a relevância tanto de uma quanto de outra experiência 
para o CaSo brasileiro e ignora os setores médios. Vai mais longe 
ainda: vê o poder local no interior como a fonte telúrica da força 
nacional e culpa as oligarquias regionais por infestarem o país 
com a idéia de um Estado liberal exótico e fictício. A Revolução 
de 30, neste contexto, é vista como um esforço de aproximação 
da nação com as suas fontes reais, e como o começo de uma nova 
era. Eslc componente romântico encontra-se ausente de outros 
autores da mesma linha de pensamento, porém todos concordam 
com a idéia de um Estado Central que poderia vir a recuperar 
a sua autonomia após várias décadas de controle pelas oligarquias 
regionais (54). 

Estabelecido como um compromisso entre as oligarquias 
regionais e um grupo de jovens oficiais e intelectuais moderni
zantes, surgindo num momento em que ocorria um acréscimo 
nos níveis de participação política no país, o regime de Vargas 
logo afastou de si um setor significativo da intelectualidade bra
sileira que se filiou ao movimento "integralista" e tentou mesmo 
derrubá-lo em 37, em um esforço para avançar ainda mais a 

classistas evidentemente não o podem. Mas este tipo de pseudo-explicação 
vem algumas vezes de algo mais profundo de que esta dificuldade teórica 
e conceituai, como estamos vendo. 

(54) A. Amaral, 1934. Para uma bibliógrafia completa e uma aná
lise em profundidade de sua obra, veja o trabalho de A. B. Alcântara, 
1967. Para um panorama de nomes e temas na hist6ria do pensamento 
social brasileiros, veja W. G. Santos, 1967. 
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revolução da "classe média" (Ma). A despeito das diferenças 
individuais e divergências de opiniões sobre as origens históricas 
dos problemas do país e suas possíveis soluções, não é difícil 
ver como os ideólogos da "classe média" aceitam a noção (e o 
ideal) de uma estrutura governamental independente dos inte
resses de classe e pressões regionais, e que possa agir à vontade 
na condução da vida do país. 

6 - A Nova Centralização 

Disputas ideológicas à parte, o fato é que o regime político 
inaugurado em 1930 constituiu na verdade, uma mudança radical 
em relação aos anteriores, em termos de uma maior centralização 
c concentração do poder político. Seus líderes, um grupo extre
mamente jovem em relação ao regime deposto, não eram repre
sl'lllanlcs da "burguesia" nem das "classes médias em ascensão". 
I ,:I('s se identificavam claramente com a tradição política e mi
!i!;!r do Hio Grande, e respondiam de forma difusa, incerta e 
illdecisa :h dCllt:lll,las oriundas dos setores mais urbanizados do 
país pO!" medidas de hCIll-estar sodal e um aumento da eficiência 
c força administrativa, milil:ll' e cconôrnicn do Estado nacional. 
Ao mesmo tempo, tralavam de munter uma situação de equi
líbrio e composição com as elites políticas remanescentes do 
período anterior e que tinham aderido a Vargas. 

As eleições presidenciais durante a Primeira República eram 
em geral não competitivas (Rodrigues Alves em 1902, Afonso 
Pena em 1906, Epitácio Pessoa em 1918, Washington Luís em 
1926). Quando existia competição, as divisões eram em geral 
inter-regionais, quase nunca intra-estado. Rui Barbosa, derrotado 
duas vezes em eleições competitivas, tinha sua base no Estado 
da Bahia, e Vargas se apoiou em 19.30 em Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraíba. O quadro 14 apresenta dados para 
a comparação entre estas eleições competitivas. 

O ano de 1910 presenciou a primeira eleição competitiva 
na República, da qual participaram cerca de 1,6% da popu
lação total do país, Em 1914 o comparecimento foi de 2,14%, 

(54a) A referência básica a respeito do integralismo brasileiro é a 
obra de Rélgío Trindade, Integralismo, Difel/Ed. da Universidade do Rio 
Grande do Sul, 1974. 
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Quadro 14. Eleições Competitivas Presidenciais dUratlte a 
Primeira República 

1910 1914 1930 

Estados da oposição São Paulo, Bahia Bahia • Minas, Paraíba, 
Rio de Janeiro Rio Grande do 
e Distrito Pt:- Sul 

dera! 
-~. -~ 

Média percentual de 
voto pata o candi-
dato vencedor da 
eleição presidencial 85,4 
nos Estados onde 87.8 l)';,ú ( somente 9 
ele venceu ( l'j I':slad"s) ( 19 I':sl:tdos) I~s!adm ) 
-----~_. 

Média percentual 
de votos para o (':ltl 

didato perdedor <ln 
deição presidencial 
nos Estados on.!" 
ele venceu 71,0 62,1 Iq.S 

-~_. ------- ._~- -

Percentagem de vo-
tantes da população 
total 1,64% 2,14% 5,10% 

Fonte: Dados reunidos por Celina Moreira Franco, Lúcia Lippi Oli
veira e Maria Aparecida Rime, "O Contexto Politico da Revo
lução de 30", Dados 7, 1970; complementado por informações 
coletadas por Irene Rodrigo Octávio Moutinho nos Annaes do 
Congresso Nacional e outras fontes. 

mas em 1926 (não indicado no quadro) houve somente um 
candidato, fazendo com que o comparecimento caísse para 
2,06%. Somente em 19.30, com a campanha da Aliança Li
beral, é que o comparecimento supera o nível dos cinco por 
cento. As eleições de 19.30 foram as que mostraram maior 
competitividade dentro dos Estados, e isto foi mais acentuado 
no Rio de Janeiro, onde o candidato vitorioso recebeu somente 
51 % dos votos. Em geral, no entanto, a pauta de unipartida
rismo em nível estadual é a mesma tanto nos Estados vence
dores quanto nos Estados vencidos, com uma característica adi
cional: o nível de participação cresceu', em geral, nos Estados 
opositores. Isto vem de encontro à noção de que a competiti
vidade tende a ampliar o âmbito de participação política, e signi-
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fica um início de mudança cm rclnçiío ii norma até então abso
luta de participação extremament<.: limitada (55). 

A ampliação da participac;iío l' a tentativa de firmar a hege
monia paulista em detrimento de Millas Gerais levou a uma situa
ção na qual o antigo sistema da Repúhlica Velha não pudesse 
mais se manter, mas São Paulo nt'Il1 por isto deixou de perder. 
O regime de Vargas <ll'l'lltuou cada vez mais a concentração do 
poder no nível federal, d:lIltlo Ilovn importância à presença dos 
militares no governo t' :lIlltlt'111 alldo a dependência das oligarquias 
regionais cm rel:u;iío :JO govnllo lTlllrnl, 

Benedito Valadal'l''', qw' Sl' Iral1sfonnou para muitos no sím
bolo do político milleiro olil'.arca (' Iradicional, dá um testemunho 
bastante franco a 1'('Slwito de' CHIIlO iniciou e desenvolveu sua 
calTl'Íra política :>()!J :I sOlilhra de V:Jrgas, depois de 1930 (56). O 
ekll1l'nlo pril1cipal dl' sua ('strat(:gia política era a lealdade pessoal 
ahsollll:1 a (;cll·t!io, N(',',lc' pOlllo ele :il' opllnha frontalmente à 
lidel':lIH;a polil ila IllÍIlt'i I'a do I'C'I'Ít ,do :lIllnior, como por exem
plo AlllClIlio (:;lrfllS, (Pj(' nllll:lv:l nillela COIll () direito à presi
dt-llda qUl' clhia a M illas (;l'I'ais "('!'oi:; d(· Washington LuIs; e 
li IIOV:\ lidl'l'all~':I, l'eplTsl'lltada por Virgílio dl' Santa Rosa ou 
Gustavo Capant'Ill:l, quI.: (,uscava desempl'nhal' UIIl papel político 
Pl'ÔpriO c autônomo. 

O que introduz Benedito Valadares a Vargas é sua partici
pação na luta contra os paulistas na Revolução Constitucionalista 
de 19.32. Ele não se preocupa em justificar sua posição na defesa 
do regime varguista, e o fato de que fosse recompensado pela 
sua designação como representante pessoal de Vargas em Minas 
Gerais mostra que ele tinha razão quanto aos benefícios da leal
dade ao chefe. É curioso ver como Benedito Valadares busca 
a Getúlio depois da morte do presidente de Minas, Olegário 
Maciel: 

"Foi um choque tremendo, pois, além de o estimar muito, fi
cara desarvorado, sem o chefe ou guia tão necessário aos moços 
na vida pública. Arthur Bernardes estava do outro lado, Antônio 
Carlos tinha seus preferidos. Os novos se engalfinhavam na com
petição política, . , " (57). 

1,32 

(55) Cf, E. E. Schattschneider, 1%0, cap. 1. 
(56) B, Valadares, 1966. 
(57) B. Valadares, p. 36. 

É então que Benedito procura a Getúlio Vargas no Rio, 
confiando em sua lealdade evidenciada contra os paulistas, e sai 
do encontro virtualmente como o homem de Getúlio em Minas. 
Uma vez no poder, ele ensaia algumas tentativas de agir por 
conta própria, e é particularmente ativo nas articulações que 
poderiam talvez levá-lo à presidência nas eleições programadas 
para 1938. Todo seu trabalho é no sentido de conseguir um 
candidato único, que seria quando percebe que o golpe de 
1937 está em marcha, e adere. Benedito Valadares permaneceria 
na direção do Estado até 1945, quando assume a liderança na
cional do Partido Social Democrático. É na sombra de Benedito 
que outros pessedistas, políticos mineiros famosos como Kubits
chek, Israel Pinheiro e José Maria Alkimin, se desenvolveram 
e cresceram. 

Este é, em re~1I11l0, () segredo do político minl'Íro <]11(' sobre
vive ii Repúhlica Velha; niío exatamC:llle o t'CPl'l':i('lltante das 
oligarquias rurais, Ili'ío a CXPI'l:SS;IO de interesses ccontilllÍcos Illal 
dissimulados, Illas (l agcllte ahel'lo do chefe dL: ESlado, agindo 
de [Ol'ma aberta, como Benedilo em 1932, ou por trâs da cortina, 
como na maior parte dc sua vida, mas semprc em um contexto 
onde o principal trunfo é o acesso ao centro dominante de poder 
econômico e político, o governo federal. Antes de um represen
tante da oligarquia mineira, Benedito Valadares foi um dos prin
cipais instrumentos de seu debilitamento e redução de suas aspi
rações à liderança e autonomia. É bem verdade que, mais tarde, 
esta tática voltaria a trazer glória a Minas Gerais, com o predo
mínio político do p, S. D, e o governo de Kubitschek. Mas era 
uma glória efêmera, baseada não no desenvolvimento de forças 
próprias, mas no acesso aos benefícios e privilégios do governo 
central, que não poderiam ser mantidos indefinidamente. 

Se em Minas Gerais a transição para a nova centralização 
varguista foi relativamente fácil, em São Paulo a situação era 
muito mais difícil, não somente pelo fato de São Paulo ter estado 
no lado perdedor da Revolução de 1930, mas, principalmente, 
porque havia muito pouco em comum entre a nova liderança 
nacional e os interesses econômicos deste Estado. Warren Dean 
conta, como anedota ilustrativa, o fato de que, quando João 
Alberto vem a São Paulo logo após 1930, trata de resolver os 
prohlemas trabalhistas no Estado convocando um empresário e 
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um trabalhador de cada empresa para uma reunião, não se dando 
conta que a audiência chegaria a onze mil, , , (58). 

Em geral, a política econômica do novo governo era liberal 
em termos econômicos, apoiando eventualmente demandas popu
listas que não agradavam em nada aos setores industriais de São 
Paulo. W. Dean resume a situação dizendo que 

"A mudança mais notável no ambiente econômico nos anos 30 
foi a crescente intervenção do governo. Mas esta intervenção 
não tinha em vista acelerar o processo de industrialização, já 
que as alternativas possíveis da economia de exportação ainda 
não haviam se esgotado" (59). 

Quando, depois de 1937, a perspectiva liberal se trans
forma em uma política explícita de crescimento econômico e 
industrialização, o caminho adotado não foi o de apoiar o sis
tema il1dllstrial paulista, c sim de manter a iniciativa sob con
Il'Ole govel'l1all1l'llt ,,1. O governo não poderia, certamente, ignorar 
os l'lTlIrsos técnicos l' humanos existentes cm São Paulo, o que 
proporciollou lIlIla ccrla identidade de interesses e uma aproxi
mação elltre gov<:l'110 e setores indu!;triais; mas a iniciativa em
presarial e (l comando da si tuação permaneceu sempre sob a 
direção do primeiro. 

Em 1932 já se havia esvaecido a esperança daqueles que, 
mesmo em São Paulo, apoiaram a revolução liberal esperando 
que dela adviesse uma maior descentralização e o reestabeleci
mento das autonomias regionais. Muitos aliados de Vargas em 
30 se colocaram nas barricadas paulistas da Revolução Constitu
cionalista de 1932. Um deles era o gaúcho João Neves da Fon
toura, líder da Aliança Liberal (60). Outro era o paulista Júlio 
de Mesquita Filho; outro ainda, Borges de Medeiros, líder do 
Partido Republicano do Rio Grande que havia colocado Vargas na 
liderança do Estado e apoiado sua candidatura à presidência. 
Uma vez no poder, com efeito, a lógica da situação parecia ser 
tal que a nova centralização conduzia, inevitavelmente, à alienação 

(58) Relatado por W. Dean, 1969, p. 183. 
(59) W. Dean, p. 205. Veja também, no mesmo autor, a descrição 

dos conflitos entre o Ministério do Trabalho e os industriais paulistas 
logo após a revolta de 1932, pp. 191-2. 

(60) Veja L. N. da Fontoura, 1963, para a narrativa de sua parti. 
cipação no movimento de 1930. 
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da liderança política mais tradicional. Campeões do federalismo 
mas promotores da centralização, tal parece ter sido o destino 
do político gaúcho, .. 

As tendências no sentido de um aumento do poder exe
cutivo, de uma participação cada vez maior do Estado na vida 
social e económica do país, da cooptação contínua das lideranças 
locais em todos os níveis, c da subordinação da vida económica 
ao processo político seriam firmemente estabelecidas durante o 
regime Vargas e nunca dimintliriam deste então. Ao mesmo tem
po, no entanto, as divisões intcr-rcgionais se transformavam gra
dualmente cm divisiíl'S intr:H'cgionais c nacionais, em um pro
cesso iniciado no Rio de Janeiro e que continuaria a ser um fenô
meno essencialmt'tlle urbano. t\ cOll1hillaçi'io de llmn forte cen
tralização com li 111 sistellla ('1('iIOl'al de parlit'Ípac,;i'io de massas 
deram as raíí:cs do qm' se dl:ll1HIII mais lal'(k~ "poplllismo", e 
que predominaria :tPI), I'H";. 
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CAPITULO VI 

A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EM 
PERSPECTIVA 

1 - A Expansão da Participação Política 

De 194.5 a J 964, () Brasil experimenta um período de in
tensa col11)let i~'i\o JIllllti partidária, combinada com participação 
política poplllar - 11111 período de franco "desenvolvimento po
lítico", nos lermos das teOl'ias otimistas de desenvolvimento dos 
anos 50 e 60 . Dez anos depois do colapso do sistema, ainda se 
discutiam diversas alternativas de "descompressão" ou liberali
zação política, sem que existisse uma visão clara de se e quando 
isto poderia ocorrer, 

Com exclusão das experiências eleitorais frustradas de 1930 
e 1934, o período 1945-64 foi o único na história política bra
sileira em que o país experimentou um sistema de participação 
política de massas, É possível, assim, assumir uma perspectiva 
histórica de longo prazo e afirmar que este foi um período excep
cional, explicado, talvez, pela onda de liberalismo democrático 
que passou a imperar em toda a América Latina logo após à 
Segunda Guerra, e que durou, em média, 15 ou 20 anos, con
forme o país. Ainda que isto seja verdade, esta experiência des
pertou no país um gosto pela liberdade política e a abertura de 
alternativas, coisas que não poderiam e não deveriam ser esque
cidas com facilidade. Conceitualmente, esta experiência coloca 
o tema da participação no centro da análise do sistema político 
nacional. 

O estudo dos sistemas de participação política tem sido 
muitas vezes negligenciado devido a uma tendência bastante geral 
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de considerar o fenômeno político como totalmente inerente ao 
seu contexto social e econômico e, assim, desprovido de existên
cia própria. É curioso notar que duas tradições intelectuais apa
rentemente opostas levam ao mesmo resultado. Uma destas tra
dições deriva, conforme sugeriu Samuel P. Huntington, da falta 
de experiência norte-americana com os problemas de instabilidade 
política, o que, por muito tempo, conduziu à noção de que um 
sistema político estável e eficiente seria decorrência natural do 
desenvolvimento econômico e do bem-estar social. É desta pers
pectiva que deve ser vista a famosa correlação encontrada por 
S. M. Lipset entre democracia e desenvolvimento, e que serviu 
de base a uma literatura tão extensa sobre "desenvolvimento po
lítico" ( 1). A outra tendência tem origem marxista, e tende a 
considerar a esfera política como uma conseqüência simples e 
di reta de estruturas subjacentes de produção. É certo que existem 
autores, marxistas ou lipsetianos, que têm consciência do pro
blema e tratam de equacioná-lo; mas a influência destas ten
dências parece ter sido suficiente para difundir um paradigma 
analítico implícito que tem dificultado bastante a análise da 
questão. 

O fato é que, a partir destas perspectivas, o sistema político 
enquanto tal é visto como desprovido de dinâmica e determil1ação 
próprias . Do ponto de vista da esquerda, ele é percehido como 
um instrumento de conflito de classe ou de col1so1idaçi\0 de lI1Ila 
revolução social vitoriosa, enquanto () n'lIl ro (lll :I din·il:1 V t'l' II I' 110 
como uma simples Opcr:H;i\o t(cllica d(' :Hllllillisll':I~':lll (' (,olllrllll' 
do poder. Cria-se, assilll, 11111 :II,i sIllO ('llIH'(·illl:t1 1' 1111'1' ()S ('SIl(" 

cialistas em economia e s(ll'iolo/'.i:I, 1':11':1 (lS ,pl :lis () l,r(ll't'sS() polí· 
tico é um simples 1'l,:slIlladl' de Lltos ('('llllt'llli('(IS I' sociai s, I' ()S 

especialistas em governo c adlllillistr:I\:;ú, púl,li(':l, para (IS qllais 
O processo político sl1l'ge, 111 li i tas vezes, COl1l0 lIm problema cs tri
tamente técnico, de mana[!./: /1/. I'!Zt, e sem muita relação com o que 
ocorre no resto da sociedade. É claro que as coisas não são nunca 
tão simples assim, mas a profusão de estudos dedicados às 
influências "políticas" (no sentido de interesses econômicos e 
sociais) no processo governamental ou às influências também 
"políticas" (aqui significando governamentais) na vida econô
mica e social não são suficientes para eliminar os paradoxos de 
uma sociologia política ou de teorias do desenvolvimento despo-

(1) Cf. S, M, Lipset, 1967, e S, Huntington, 1968, p, 7. 
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litizadas. Isto fica bastante claro quando se trata de entender o 
processo político de um país como o Brasil. 

A relação entre o que sucede no nivel sócio-económico e no 
nível político não é nada simples, a começar pelo fato de que 
existem pelo menos duas mediações importantes entre estes dois 
níveis. Podemos, na realidade, considerar quatro níveis de aná
lise que podem ser estudados independentemente, antes de serem 
vistos em inter-relação: o nível económico, o da estrutura social, 
o do sistema de participação política e o de governo propria
mente dito. Vistos em termos de processos históricos, é possível 
falar em um processo de desenvolvimento económico, outro de 
mudança na estrutura social, outro de crescimento das demandas 
de participação e outro, talvez, de desenvolvimento político. Dizer 
que estes processos são "autónomos" não significa, evidente
mente, afírmar que eles são empiricamente independentes, mas, 
si IIIp!t'SIllCtllt', <ttlC nenhum deles pode ser entendido dedutiva" 
IllCII((' ;l [l:1I'lil' do~ demais (2). 

(:(1111 CSt;lS dislilH;iícs cm mente, {- possível utilizar um con
('('ilu h:lsl:IIII,' 1','sll'Íto d,· desenvolvimellto económico, em ter
IlIOS d" Cl"l'Sdllll'lllo da 1'(,l1da /Ii'}' (II/Ii/a e do que isto implica em 
tl'l'IlIOS de Il1odific:llJil's 11:1 tecnologia e n<l divisão setorial da 
força dl' I rah;\l ho (:1). O conceito de desenvolvimento social 
apal'ece na literatura sob o título de "modernização", e se refere 
ao aumento do bem-estar de uma população de acordo com as 

(2) A incapacidade em considerar estes quatro fivels de análise 
separadamente é responsável por muitos equívocos na literatura sobre 
problemas de desenvolvimento. Celso Furtado, por exemplo, em Subde
senvolvimento e Estagnação na América Latina, (C. Furtado, 1966) diag
nostica bem a crise no nível económico e as dificuldades no nível polí
tico, mas não tem nada mais elaborado a dizer no nível da mobilização 
social (se refere li isto com a expressão vaga de "massas heterogéneas") 
e da P!lrticipação política (dá por suposta a necessidade e viabilidade de 
uma ideologia de desenvolvimento), Veja a discussão sobre o livro de 
p\lrtado em S. Schwartzman, 1967. 

(3) O conceito de "desenvolvimento económico" medido nestes ter
mos, ou em termos de consumo de energia per capita, é intencionalmente 
quantitativo. Existem vantagens analíticas em considerar o desenvolvi
mento, ou crescimento económico, independentemente de outras variáveis 
tais como as de distribuição da renda, estrutura da produção, sistema 
de propriedade, relações económicas externas etc., cujas relações empíricas 
com o crescimento podem então ser estabelecidas, As comparações entre 
níveis de modernização e crescimento económico são uma primeira aproxi
mação a isto. 
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pautas das sociedades modernas de consumo de massa con
sumo de bens industrializados, educação, aumento da expectativa 
de vida, urbanização, consumo de jornais, uso de telefones e 
correios etc. Mais do que uma simples mudança em pautas de 
consumo e comportamento, o desenvolvimento social traz em 
si uma série de elementos que são fundamentais para a compreen
são dos fenômenos sociais que dele decorrem: um aumento de 
comunicações, uma extensão gradativa da escala social de parti
cipação, do nível local ao nacional e internacional, um processo 
de mobilização social, no dizer de Karl Deutsch, que se reflete 
mais ou menos diretamente na área política como aumento de 
participação. 

Mas assim como a modernização não é uma resultante sim
ples do desenvolvimento econômico, também a participação polí
tica não deriva, de forma simples, da modernização social. O 
processo de modemizHr;íio alltecede, freqíknlcl1wn/e, () dl' tTl'sci· 

mento económico, qller pela illfllll~llcía dos Illeio;; de COlllUllicw,'iio 
de massas e o correspolldl'lltl' "l'ki III .!CIllOllst r:H;ao", qller pda 
ação do poder político criando t'l'lltI'W: ;"lnlÍllislralivus <)11(' fllll 
cionam como pólos de llrhalliz:l,::IO (' IIlO,kl'lliz:I~'ao, ulIJlI,illados, 
muitas vezes, com a dcsagl'l'ga~-a(l de l'('IlIlOlllias l'ul'ais. E~;I('s (Til

tros modernos geram, a seguir, UIll n~rto llível de alividade Cl"OIlf:)~ 
mica que lhes dá hase, mas que não tem, entretanto, condiçõ{~~ 
de crescimento :111tônomo u mais longo prazo. 

Quando, em que medida e em que condições o processo de 
mobilização social se traduz em uma demanda de participação na 
vida pública? É bastante óbvio que não existe uma resposta 
simples a esta pergunta, que depende, essencialmente, de dois 
tipos de variáveis. O primeiro tipo se refere à natureza do pro
cesso de modernização e mobilização sociaL A partir das con
cepções mais simples de Lerner, que via o aumento de parti
cipação política, na forma de comparecimento eleitoral, como um 
desenvolvimento linear dos processos de urbanização e alfabeti
zação (4), a análise mais contemporânea busca nos diversos tipos 
de assincronias e desequilíbrios de desenvolvimento social e eco-

(4) A linearidade aparece também nos _ correlatos políticos que S. N. 
Eisenstadt atribui ao processo de modernização, ou seía, a diferenciação 
institucional contínua e "uma quebra na auto-suficiência e fechamento 
dos diferentes grupos e camadas sociais, que são trazidos para um centro 
institucional e societal comum mais unificado, e começam li influenciar a 
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nômico a raiz das variações na particIpação. Sem entrar muito 
nesta questão, já desenvolvida em outros contextos, é bastante 
evidente que uma situação em que o desenvolvimento econômico 
antecede e lidera o processo de modernização levará a um tipo 
de vivência política muito distinto daquele onde o processo de 
modernização é anterior e não é seguido, a não ser longinqua
mente, pelo desenvolvimento econômico (5). No primeiro caso, a 
participação política tenderia a ser, aparentemente, mais ligada a 
demandas específicas, propugnando por uma ampliação progres
siva das áreas de autonomia e participação, enquanto que no se
gundo estariam dadas as condições para uma ação política mais 
preocupada com a satisfação de fins que com a obtenção de meios, 
e o terreno seria muito mais fértil à trasladação da vida política 
a um nível simbólico e principista do que na situação anterior. 

O segundo tipo de variável se refere às características mais 
próprias do sistema político. Um sistema político mais institu
cionalizado é mais capaz, em princípio, de absorver como legf
tim:1S novas demandas de participação, enquanto que regimes 
mais rígidos tenderiam a sentir-se mais ameaçados e, por isto 
mesmo, a restringir as áreas de participação. O grau de "desen
volvimento" de um regime político s6 em parte depende do pro
cesso de mudança econômica e social e do nível de demandas de 
participação política que encontra no transcurso de sua história. 

esfera institucional e simbólica da sociedade". Há aqui a idéia de um 
processo de ampliação da esfera de participação similar ao sugerido por 
Germani (participação restrita, ampliada, total). Este aumento na escala 
de participação poütica parece ser inegável, mas não descreve todas as 
alternativas possíveis de participação. S. N. Eisenstadt, 1966 e G. Ger
mani, 1962. 

(5) Análises dos "avanços" e "atrasos" no processo de desenvolvi
mento, sugerida entre outras partes no artigo 1?ioneiro de Karl W. Deutsch 
sobre mobilização social, tem sido desenvolVidas independentemente por 
uma série de autores, com resultados geralmente recompensadores . Um 
trabalho neste sentido é o de Rosalind e Ivo K. Feierabend, que desenvolve 
um índice de frustração pela comparação entre indicadores de "criação 
de desejos" e de "satisfação de desejos" (educação, comunicações de massas, 
urbanização, por um lado, e crescimento econômico por o~tro). Outra 
linha de pesquisas, de orientação mais estrutural é a das equipes da Fun
dación Bariloche e do Instituto de Sociologia da Universidade de Zurich, 
sob a direção de Peter Heintz e Manuel Mora y Araujo. Veja K. W. 
Deutsch, f966 b; R. e ]. K. Feierabend, 1966; P. Heintz, 1970; S. 
Schwartzman, 1972; M. Mora y Araujo, 1972; R. Kaztman, 1972; A. 
Passos, 1968 a. 
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() [ :1[0 !'urluito da trans{crtncia da Coroa portuguesa pal:a (l 

Br:lsilyue deu a este país um grau de institucionalização bastante 
único no contexto latino-americano, que explica muito da rela
tiva estabilidade do sistema político brasileiro no século XIX. 
As diferenças de experiência colonial da mesma maneira, marcam 
radicalmente o sistema político dos países da Africa ao sul do 
Saara, que se põem em um contínuo que vai desde os últimos 
vestígios do colonialismo (Angola e Moçambique) até os expe
rimentos de institucionalização mais acabados (Gana e Nigéria ), 
passando pelos frutos da colonização belga e da colonização fran
cesa, das quais os dois Congos servem de exemplo. Estes casos 
bastam para indicar a relevância de introduzir o histórico e o 
político, como tal, na análise mais sociológica das demandas de 
participação, a partir de suas raízes nos processos de moderni
zação social. 

Existe uma solução de continuidade quando passamos do 
primeiro ao segundo tipo de variável, que corresponde quase que 
à passagem de uma escola de análise política à outra. No primeiro 
caso, a cadeia explicativa parte da sociedade civil e do sistema 
de produção para o político, que é visto tão somente como uma 
resultante ("o sistema político é instrumento dos interesses da 
classe tal") ou um obstáculo ("as elítes tradicionais não satis
fazem às demandas crescentes da população ... ") ao que surge 
no nível da sociedade e da economia. O sistema político é con
ceitualizado, nesta perspectiva, com a ajuda de urna ou duas va
riáveis (esquerda-direita, liberal-autorítário etc.). No segundo 
caso, o modelo causal é invertido, e o sistema de poder passa a 
ser visto como algo muito mais complexo e determinante, e 
explicações e soluções são buscadas nos sistemas de autoridade, 
ordenações jurídicas, estruturas de comunicação e decisão, siste
mas partidários etc. A necessidade de unir estas duas perspectivas 
é 6bvia, ainda que as dificuldades não sejam poucas. A primeira 
abordagem surge ligada à tradição mais sistemática e analítica da 
sociologia empírica (o artigo de Karl W. Deutsch, referido ante
riormente, é exemplar), enquanto que a segunda está muito mais 
ligada a uma tradição em que o jurídico e o histórico se con
jugam, de forma pouco clara, com esforços de análise mais 5is
têmica . Este estado de coisas não deixará de se refletir nas 
partes seguintes deste capítulo. 
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2 Um Esquema de Interpretação 

É conveniente organizar a discussão até aqui em termos 
semelhantes aos da tentativa feita por Stein Rokkan e S. M. 
Lipset no sentido de utilizar as categorias funcionais de Talcott 
Parsons para análise dos sistemas políticos europeus (6). Par
sons, como é bem sabido, propõe uma divisão analítica dos sis
temas sociais em quatro funções gerais de adaptação (A») reali
zação de objetivos (goal achievement) (G) J integração (I) e 
manutenção de normas, ou latência (L) - que, aplicadas às 
sociedades complexas, se traduzem exatamente nos subsistemas 
económico, governamental de participação política e de edu
cação e transmissão de valores (família, escola). O estudo de 
Lipset e Rokkan se refere à estrutura interna do subsistema de 
p:u·ticipação política, em termos de suas subdivisões. Eles mos
tram como esta abordagem permite estudar e entender dois dos 
principais eixos de polarização política: o que liga as funções 
de adaplac;ão e integlw;ão (c que tem a ver com conflitos de 
I ipo ~'WI1[)1I1im-rllllciollal) l' o que figa as {unções de governo 
e lIl:lIl1lteIH.;ao de valores (o eixo cent !"O-periferia). 

Ul!la outra alternativa, que utilizamos aqui, é a de pensar 
nos qllatro subsistemas como quatro pwcessos de transformação 
c desenvolvimento social. O problema da análise dos sistemas 
de participação política consistirá, então, em avaliar o que ocorre 
no subsistema de participação política face às interações entre os 
outros três processos, Assim, é possível considerar o que se 
passa no subsistema adaptativo "A" como mudanças no processo 
de desenvolvimento económico; as mudanças em "G" como o 
processo de transformação e crescimento da estrutura do Estado; 
as mudanças em "L" como transformações no sistema de valores 
sociais e aspirações (que são geralmente medidas em termos de 
alterações nas taxas de educação e urbanização, e vistas como 
parte de um processo de "modernização"); e, finalmente, mu
danças em "I" como aquelas relacionadas com a estrutura de 
participação política e sociaL Se considerarmos que, em um con
texto hist6rico dado, um destes processos pode assumir caráter 
dominante em relação aos demais, desenvolvendo-se por caracte
rísticas pr6prias e influenciando o desenvolvimento dos outros, 

(6) S. Rokkan e S. M. Lipset, 1967. 
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teremos condições de estabelecer um quadro sistemático de tipos 
alternativos de participação política: 

1. 

n. 

III. 

IV 

PROCESSO 
DOMINANTE 

(A, G, L) 

desenvolvimento 
económico ( A ) 

crescimcllto (' 
difel'CIlCÍ;";:H> .1" 
Estado «;) 

IIlOdc'l'ItfZit\-tlB f' 

:.t', 111,11 iI •• ",,,, .tI' 
VIIIOI. t H",I IIIH'H 

1!f di" 1I"11lI.ltIH". 

( L) 

t H'''t 10H'llto « di 
("ITIH ia'. .• o d" 
b.lad" {(;) 

PROCESSO 
1 )I':PENDENTE 

(A. G, L) 

('r"s('j"lI'lII0 l' difcren· 
<'Í<,\;,u do I \sl ado (G) 

ík';('llVttlviult'nlt; ('("on{)~ 

IlIi, .. (1\) 

1 II ',( 11111'1110 " ditf'!t'll 

, L.,.,." .I" 1':',1.,.1" (I; I 

IIh""-' "iz.";,,u " :.(,lIda 
riz:I'."o d" valo!'. C!'I'S
l'illlt:llttl de aspira~'(íes 

i (L) 

TIPOS 
DE 

PARTICIPAÇÃO (1) 

representação politica 
clássica, sistemas parti. 
dários de tipo europeu 

cooptação política; par· 
I idos políticos governa
mentais, sistemas uni· 
pal-' íd.\I·jos 

IllOvím<'tllOS colclivos 
I'"r IlIOJ,j I iZ;I,;ao aute'\-
11<'1".'. pOllldi,allll caris-
1l1,\fitO 

llHlVillll'lllOS ulklÍvos 
por ll1ohilizm;:io indllzi. 
da, nacionalismo, pater
nalismo. 

Uma maneira simples de entender este esquema é pensar 
(lue, quando a atividade económica independe e prepondera sobre 
a atividade especificamente política, o sistema de participação 
política consiste, essencialmente, em formas de representação de 
interesses económicos. Ao contrário, quando é a atividade polí
tica que prepondera sobre a atividade económica, definindo, inclu
sive, as oportunidades diferenciais de enriquecimento, o sistema 
de participação política consistirá, essencialmente, em uma disputa 
pelo controle do Estado ou pelo acesso a posições governamentais, 
independentemente de uma ideologia ou programa político explí
cito. Dito ainda de outra maneira, a primeira forma de par
ticipação política tem a ver com decisões ou políticas (no sentido 
da palavra inglesa "policy"), enquanto que a segunda forma tem 
a ver com posições) os "cargos de nomear" a que se referia Ma
cedo Soares. É claro que nenhuma destas formas de participa
ção ocorre de forma pura e isolada, e o sistema de cooptação se 
estabelece exatamente quando tentativas embrionárias de repre-
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sentação de interesses são absorvidas, sistematicamente, por uma 
política derivada do controle de posições governamentais. 

Os dois partidos nacionais criados por Getúlio Vargas, o 
Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro, 
foram, cada qual à sua maneira, partidos de "posições", gover
namentais, que funcionaram combinando os recursos do poder 
com a capacidade de cooptar as lideranças locais e sindicais ascen
dentes (7). Em ambos os partidos, o poder eleitoral derivava 
do acesso a posições governamentais e centros de decisão. Geral
mente os temas ideológicos ou de princípio eram secundários, e 
os interesses defendidos pelas lideranças eram relacionados com 
a distribuição de posições, sinecuras ou facilidades e privilégios 
de tipo político. Eram partidos que dependiam essencialmente, 
pal',l slIhsistir, da companhia do poder, e que se desagregaram tão 
lo/'.o (1l'1"dcram o controle do Estado. 

Ilavia v,íl'ios tipos de oposição a este sistema hegemônico. 
I Livi ;1 :1 "J>"s i~' :io lilwl'al a Vargas, que combinava setores urbanos 
d(' d:I:::;(' 1IJ(:tli:l (' illl('!t-cllI:lis ('Ol1l líderes mais tradicionais, mar
".ill:diz;J( I,,::. ti" ::iSI( ' III:1 Iwssnlisl:I domil1ante; setorcs militares, 
iIIlP:iCil 'III( 'S ( '''"I :1 ill('rici(~ II('ia c o cliclllelismo político, que 
t'1':1I11 (l 11I'l,\' () ti" siSh'llIa dl' (,oo/ll:u;:!o; scton:s operários, que 
pllgll:IV:llIl pm lIl:lis llIilit.tl1cia c ellvolvimento ideológico por 
parte de SIHlS lideranças sindicais e partidárias; e se tores mili
tares, intelectuais e operários que tratavam de influenciar no 
sentido de uma política externa e interna mais definidamente 
nacionalista. 

É possível sumariar tudo isto em termos da forma pela qual 
se obtinha o acesso a posições de governo, e da forma pela 
qual essas posições eram mantidas ou buscadas. O sistema de 
cooptação era, alternativamente, considerado adequado em seu 
escopo, ou necessitando ser ampliado ou reduzido, conforme o 
setor político em questão. Tanto governo quanto oposição pa
reciam se alinhar ao longo de um contínuo de maior ou menor 
abertura e participação (e, neste sentido, um contínuo de tipo 

(7) Para uma descrição da história da organização dos partidos polí
ticos brasileiros p6s-1945, veja P. J. Peterson, 1962. Para o entendimento 
do sistema de poder local, veja V. N, Leal, 1948, o trabalho de A, O. 
Cintra, 1971, e G, A. D. Soares, 1973, cap. VI. O melhor sumário li res
peito das relações entre o sistema sindical e o sistema político brasileiro, é, 
possivelmente, o de p, C. Schmitter, 1971, capítulos 5 e 8. 
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1 
I esquerda-direita), mas mantinham em comum o que estamos 

denominando, por falta de melhor termo, a "política de coo
ptação": a busca do controle de agências governamentais como 
fonte para o exercício do clientelismo, tanto para os que já 
possuíam poder, como para a incorporação de novos grupos, e 
também para a expulsão dos antigos. 

A intensidade dos processos de urhanizac;ão, l'dIlCl~'ã() etc_ 
(o que se denomina, em uma palavra, "modernização") acres
centa uma nova dimensão ao quadro político, consllhstanciada cm 
aumento das demandas de participação, crescente c(\llsciência de 
objetos políticos, e busca de representa~'ão de interesses, I~: sohre 
este processo que se exerce, mais caracteristicamellte, a política 
de cooptação, que é, essencialmente, IIll1a po1ftica de controle 
e manipulação das formas emergentes de participação. A dis
tinção entre uma política populista de cooptação e um processo 
político de mobilização popular fica clara quando distinguimos a 
"radicalização desde cima" dos processos de demandas crescentes 
de participação. É possível supor que não existirá, em prin
cípio, mobilização induzida sem participação espontânea, ou, em 
outras palavras, cooptação, sem algum esforço de representação. 
Mas o que importa é o peso relativo das demandas crescentes 
de participação e sua capacidade de organização autônoma em 
relação à habilidade e aos recursos de que dispõe o sistema de 
cooptação. Personagens políticos como João Goulart e Brizola, 
que se valeram do acesso a posições de governo para incentivar 
a criação de um sistema de mobilização radical em 1963-64, 
são um bom exemplo desta combinação , Mas o exemplo acabado 
desta mistura de mobilização, controle desde cima e falta de 
estruturas efetivas de representação de interesses é o fascismo. 

Quando um sistema econômico é dinâmico e possui uma 
ll~gica e força internas que conformam o resto da sociedade, 
grllpos sociais e econômicos tendem a se organizar e influenciar 
as normas e mecanismos de decisão que determinam a distribui
ção dos recursos gerados pela sociedade. É este tipo de política 
que estamos denominando "política de representação", da qual 
os regimes políticos liberais da Europa Ocidental são o melhor 
exemplo, ainda que não o único possível. O principal elemento 
destes sistemas é a autonomia econômíca e organizacional e a 
auto-referência dos grupos de interesse. No Brasil, este tipo de 
política nunca chegou a se desenvolver plenamente, mas adquiriu 
;!lgl1mas formas embrionárias de existência na área paulista. Uma 
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das formas que assumiu foram as ideologias liberais intransigentes, 
que rechaçavam toda e qualquer forma de intervenção do Estado 
na vida econômica ou na previdência social; outra , foram os 
movimentos sindicais de cunho mais claramente " tradeunionistas", 
que se preocupavam, essencialmente, com problemas salariais e 
que tinham mais base em sua organização própria que em seus 
cantatas com o Ministério do Trabalho (8). Finalmente, assumia 
a forma de movimentos populistas de tipo fortemente carismá
tico como o janismo, com pouca estrutura e autonomia nas bases, 
mas também com pouco controle direto e manipulação desde 
cima. 

O que caracteriza a conversão de um conjunto de grupos de 
interesse relativamente bem articulado em um sistema político de 
representação é a generalização das reivindicações e aspirações 
particulares na forma de movimentos políticos amplos e de obje
tivos div'rsificados. Esta transformação de demandas privadas 
-1)1 c:l'm:1 nd:1s g n 'rfl liz:1das surge, segundo Schattschneider, quan

do v pl'Cl 'ss d' d isputa ' n' 'oçiação política requer e permite 
II j l1 lrpor:'ts-iío ti' s 'l r s so 'i:1is progress ivamente mais amplos 
na ar na polft iça. 

11 impor tanLe ter isto cm mente quando nos perguntamos 
porque a área paulista não deu origem a partidos políticos bem 
estruturados e de tipo representacional, como seu desenvolvi
mento econômico e sua relativa marginalidade política sugeririam. 
Uma resposta possível é que os interesses econômicos da área 
tendiam, geralmente, a ser atendidos em termos específicos, não 
dando margem, assim, à formação de uma estrutura de demandas 
políticas mais permanente . Outra consideração é que grande 
parte da economia paulista era, e ainda é, fortemente orientada 
para o exterior, um tipo de vínculo que tende a diminuir o 
interesse em questões de política interna que não a afetem dire
tamente. (8 0

) . De uma forma ou de outra, o resultado tendia 
a ser uma combinação de algumas formas de política representa
cional , bastante apatia e relativa marginalidade política por parte 
dos setores mais privilegiados, e radicalismo de tipo carismático 

(8) Hélio Jaguaribe já propunha, pelo menos desde 1962, uma dis
tinção entre um setor "cartorial" e um setor mais econômico nos diversos 
estratos s6cio-econômicos brasileiros , inclusive o sindical, que é bem seme
lhante à sugerida aqui. Cf. H. Jaguaribe, 1962, 

(8a) Veja sobre isto J. L. Love, 1973. 
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ou esquerdista independente nos setores baixos . Quando a esta
bilidade deste arranjo era abalada, aumentava a participação, em 
geral através de uma ideologia de "lei e ordem" ou de um libe
ralismo que repudiava a política e a interferência governamental 
na sociedade como algo corrupto, prejudicial e ineficiente; Foi 
este, em última análise, o caldo de cul tivo do janismo. 

É possível tentar uma esqlPma l ízaçiio tio sis tema partidário 
brasileiro nesta época, de acordo com ti fi guro 3. 

PTa 
dr GOI.lul 

pl'u 
.rI: Vll fS.IS 

J ,I.I lRtt N.~ 'I 

CRlIl'OJ I: J' tlNTl l)O,Ç /'(1/ If/( o \~ ,'\IJ }I U" I \,II 
(1)(} I' J'A(' rH ' J .U, ' JII l l l .. I<.,', f() 

l ';ullJo 
(:o rm,llli ~ I.oI 

PSI" 
(.Ademilr) 

I l ll'~1 
I )u •• d,,, , 

~ 6:r~~~;\~i.~SD UDN 

,~. JC7" ____________ +-________ Democral3.s 
I' Crislios 

r. , (São Pau lo) 

§ 

\ ,l fI" 
M,I" " ... 

"uct'rdismo" 
em 1962 

RESTRIÇAO 

Lilxr.Jis de 
São P:.ulo 

1"11 hom tes te desta classificação quatripartite é a análise 
II) Illovilll 'n!o operário e sindical brasileiro no período 1945~64. 

C'1l110 ' llI ou tros aspectos, as formas de .organização e o compor
I. Ifl 'llll) político do movimento sindical em São Paulo sempre 
rll l'nm bns l:lntc diferentes das do resto do, país. Ap6s 1945, e até 
I ' ln! ja dos anos 50, alguns dos setores mais militantes e radicais 
\" nlcw im nto operário brasileiro estavam localizados em São 
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Paulo - era o período em que o Partido Comunista era forte 
naquele Estado e se confrontava abertamente com Getúlio Vargas, 
resistindo ao controle que o Partido Trabalhista exercia sobre 
o movimento sindical brasileiro em quase todo o país. Mais 
tarde, quando os movimentos trabalhista, nacionalista e comu
nista passaram a se unir dentro da estrutura sindical, uma grande 
variedade de organizações sindicais não alinhadas começou a surgir 
em São Paulo, em oposição aos grupos dominantes em nível 
nacional. O conflito se torna claro na Terceira Conferência Sin
dical Nacional realizada em São Paulo, em 1960, quando há 
uma cisão a respeito da tentativa de criar uma Central Sindical 
única em nível nacional. O resultado foi acentuar mais ainda a 
marginalidade do núcleo operário paulista em relação ao movi
mento operário nacional, durante os anos cruciais de 1960-3, o 
que explica o virtual desaparecimento do movimento sindical 
brasileiro depois de 1964. Assim como havia uma opOSlçao 
"direitista" ao sistema PTH,Ministério do Trabalho, havia tam
bém uma oposi(;ão de "esquerlla", que calTegava a bandeira da 
abolição do Imposto Sindical e a indepl'ndi"ncía dos sindicatos em 
relação ao gove,l'110 (U), ()uc li nJllll'adi,';io entre os sctores pau
listas c nacionais niio pode ser entendida simplesmente cm termos 
de esquerda e direita fica evidente, (]\lall(lo lemhramos que o 
imposto sindical, que simbolizava o sistema sindical aparente
mente derrotado em 1964, nem por isto deixou de existir a 
partir de então. 

.3 - Os Resultados Eleitoriais 

Uma primeira aproximação à análise dos resultados eleitorais 
no período pós-1945 é dada pelo quadro 15. Todas as eleições 

(9) Ilustra bem esse processo a história da tentativa de. criação de 
uma central sindical única no Brasil, descrita por p, C. Schnutter, 1971, 
pp. 190-3. Em uma nota de rodapé, Schmitter se refere a uma enquete 
feita pela Conferência Nacional de Círculos Operári?s, organização je ins
piração católica, com dados a respeito da recém-crlada Confederaçao ~a
donal dos Trabalhadores. Os resultados mostram que sua força era malor 
em Pernambuco (71% dos sindicatos), depois Pará, Piauí (61%), Maranhão 
(59%), Guanabara (47%), e finalmente Rio de Janeiro (47%), São 
Paulo fica bem mais distante, no último lugar, mostrando que a força 
desta Federação, pretensamente nacional, se correlacionava quase perfeita, 
mas negativámente, com a industrialização dos Estados brasileiros. 
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presidenciais, exceto a de 1960, foram ganhas pela aliança PSD
-P~. Somente em 1950 é que a aliança se rompe, quando Var
gas Impõe seu nome, que não havia sido aprovado pela liderança 
do PSD. O resultado desta tentativa de independência é a 
derrota do candidato pessedista, Cristiano Machado, e um novo 
termo no vocabulário político brasileiro, a "cristianização" (os 
números entre parênteses para 1950 correspondem aos votos da
dos. ao candidato do PSD que, evidentemente, não recebeu o 
apoIO de seu próprio partido). A "cristianização" é uma demons
tração, não somente do carisma pessoal de Vargas, como de seu 

Quadro 15, Eleições presidenciais no Brasil, 1945-1960: 
percentagens de votos t'álidos 

Votos para Votos para Votos para 
candidatos do candidatos candidatos 

PSD-PTB da UDN do PSP 
BRASIL ---

1945 
(Gcn. Dutra) 
19')0 

55,39ú 34,7% . , 
( G, Vlll'I:II~) 70,)"(, W,'i) 2'1.6°[) . , 
J')'i'i 
( Kllhíl~dlt"1 ) l',){'uiJ ~O. I";, ?"jJfln 
1960 
(J, Quadros) t J .')(!í, -IH,/";, IH.H(I(I 

São Palllo 
1945 57 ,7 Cjf) 27,9% · . 1950 65,0% (10,6) 25,0% · . 1955 12,7% 33,0% 45,8% 
1960 15,3% 55,0% 29,6% 

Minas Gerais 
1945 57,3% 40,6% · . 1950 65,2% (32,3) 34,8% · . 1955 58,6% 23,3% 11,5% 
1960 43,7% 44,5% 11,8% 

Guanabara 
1945 :33,9% 37,5% · . 1950 60,5% (5,1 ) 29,5% · . 1955 29,5% 25,9% 39,4% 
1960 28,3% 47,2% 24,5% 

Outros 

9,9% 

- , 

H.2°;} 

, . 

14,4'/[, 
· , 

8,4% 
, . 

2,1% 
· . 

6,5% 
· . 

28,6% 
· . 

5,2% 
· . 

Fonte: Calculados de: Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Dados Esta
tisticos, 1964. 



comando sobre a clientela politica, que supera a força da lide
rança de seu partido. Este acontecimento mostra, também, como 
a força pessoal de Vargas é predominantemente urbana e po
pular: é em Minas Gerais, exatamente, que Cristiano recebe 
maior votação relativa. A aliança volta ao equilíbrio quando 
a. hegemonia se coloca nas mãos do PSD, com Juscelino Kubits
chek. Em 1960, no entanto, o controle da aliança havia saído 
totalmente do PSD, em benefício dos setores nacionalistas e sin
dicalistas que· se lançam de forma mais clara e decidida em uma 
política de -mobilização. É neste momento que grande parte da 
liderança pessedista "cristianiza" seu candidato, o General Lott, 
permitindo a vitória de Jânio e selando, também, sua própria 
ruína como partido hegemónico. 

A participação de São Paulo no sistema criado por Vargas 
se dá, no início, através de Adhemar de Barros, criatura política 
de Vargas naquele Estado durante o Estado Novo, Em 1950, 
Adhemar se sente suficientemente forte e marginalizado para 
criar seu próprio p<1uido, o Social Progressista, c se lança como 
candidato presidencial cm J 955 e J 960, gallhando em São Paulo 
e Rio cm 1955, mas recebendo apenas 25% dos votos nacionais. 
Adhel11ar foi sempre um candidato regional, excluído do sis
tema PSD-PTB versus lIDN e, por isto, sem chances de chegar 
ao centro do poder. 

A eleição de Jânio Quadros em 1960 é a primeira e única 
vitória paulista no período. Jânio surge sem nenhum apoio par
tidário, e sobe degrau por degràu desde a Câmara de Vereadores 
de São Paulo até a presidência. Tinha um forte apelo perso
nalista, seu programa se resumia em honestidade e severidade, e 
o símbolo da vassoura que ostentava contrastava claramente <;O(ll 

sua figura suja e despenteada. Seu ingresso na política nacionàl 
se faz através da adoção de seu nome pela UDN, ainda que pouco 
houvesse de cOmum entre ele e este partido. Quando no go
verno, Jânio foi capaz de atrair a oposição de quase todos os 
grupos e setores, e sua renúncia, oito meses depois, deixaria o 
pais em uma crise política de grande profundidade (10). 

A eleição de Quadros não significou que o sistema de repre
sentação política passou a predominar sobre o de cooptação, mas 

( 10 ) Para uma análise da renúncia de Quadros em termos do pro
cesso político brasileiro mais geral, veja o trabalho de H. Jaguaribe, 1961. 
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que uma nova polarização, entre as tendências ao fechamento 
e as tendências à abertura de participação, passou a imperar. 
A prevalência do sistema de cooptação fica clara no nível da 
vice-presidência, onde João GonIart ganha do candidato de Jânio, 
que não compartia seu apelo carismático e mobilizador. 

A erosão progressiva da hegemonia da aliança PSD-PTB 
pode ser vista com maior profundidade ainda no quadro 16, que 
mostra os resultados das dcições pata a Câmara de Deputados. 
Este quadro mostra tam11(.\11 () crescimento da votação atribuída 
a alianças e cOalizões partidárias. O PSD nunca deixa de ser 
o maior partido, mas seu tamanlw relativo diminui progressiva
mente com o passar do tempo. O sistema de alianças tem como 
efeito descaracterizar o sistema part id:írio, e cm 1962 quase 
metade dos votos é dada a cstas alianças. Estas alianças têm 
resistido a uma análise que as "traduza" em lermos de um sis
tema de polarização partidária coerente, e pareccm se d:u' de 
maneira aleatória, atendendo a circunstâncias locais. No quadro 
17, no entanto, os votos dados às alianças são somados aos dos 
partidos dominantes em Minas, Guanabara e São Paulo, sendo 
estes resultados colocados sob a sigla do partido, mas entre pa
rênteses. É uma maneira provisória de analisá-las, mas parece 
permitir algumas conclusões. 

. Quadro 16. Eleições para o Congresso, votos dados para partidos 
e para alíanças (votos válidos): 1945-1962. CálcUlos percentuais 

PSD PTB UDN PSP I Alianças 
Outros e 

Coalizões 

19.45 44,0% 10,5% 27,4% .. 22,1% .. 
1950 27,% 16,4% 27,0% 7,3% 12,1% 20,2% 
1954 23,1% 15,6% 14,3% 9,3% 10,7% 27,0% 
1958 

I 
19,0% 15,9% 14,3% 2,5% 11,5% 35,9% 

1962 ,18,3% .14,2% 13,2% 1,0% 5,0% 48,3% 

Fonte: Calculados de: Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Dados lüta
tísticos, voL 6, 1964. 

o primeiro fato digno de nota no qlladro 17 é o vittual 
desaparecimento dos grandes partidos llacionais em São Paulo. 
Se exat?~namos as alianças eleitorais neste Estado, veremos que, 
nas elelçoes de 1958, ° PSP fez uma aliança com o PSD, na qual 
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este último era claramente minoritário (o PSD teve somente 
181 mil votos para a Assembléia estadual naquele ano, contra 
411 mil para o PSP). Em 1962, a aliança PSD-PSP perde 
para a aliança de dois partidos eminentemente regionais, o Par
tido Democrata Cristão e o Movimento Trabalhista Renovador, 
que também se beneficia da herança política de Jânio Quadros 
naquele Estado. Tanto Adhemar quanto Jânio são pessoas que 
visam diretamente ao sistema político nadonal, mas esta "nacio
nalização" da política paulista tem como resultado, precisamente, 
a destruição do sistema político-partidário nacional. 

Quadro 17. Eleições para o congresso. Votos partidários: três 
Estados, 1945-1962: percentagem de votos válidos 

Coalizões 
PSD PTB UDN PSP Outros e 

Alianças 

Guanabara 
(Cidade do 
Rio de Ja-
neiro) 
1945 17,5% 26.9fJfI 21,1 r;íJ 2YJ{, 30,2% .. 
1950 14,0% 3'),R% 17,<)% 7,2% 21,1% · . 
1954 10,3% 29,5% (32,<)'J'J) 11,1% 16,2% 35,0% 
1958 (14,8% ) 28,7% 33,89h 20,6% 2,1% 14,8% 
1962 (13,9% ) (49,8% ) 30,0% · . 6,3% 63,7% 

Minas Gerais 
1945 47,0% 7l-% 22,2% · . 23,6% .. 
1950 38,7% 12,9% 29,3% 3,1% 16,0% .. 
1954 44,9% 12,5% 25,1% 4,5% 13,0% · . 
1958 43,0% 12,3% 19,9% 3,6% 12,2% · . 
1962 42,6% (15,4%) 31,3% · . 10,7% 15,4% 

São Paulo 
1945 36,0% 17,9% 21,5% 5,5% 19,1% .. 
1950 15,3% 20,9% 13,1% 29,2% 21,5% · . 
1954 29,4% 17,2% 8,7% 24,5% 20,2% · . 
1958 .. 10,7% 9,7% (38,5%) 41,1% 62,0% 
1962 .. (15,1% ) .. (28l-% ) 56,7% 893% 

Fonte: Calculado de: Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Dados Esta
tisticos, voI. 6, 1964. Os números em parênteses correspondem 
aos votos dados às alianças (consulte o texto para maiores 
explicações) . 
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No Rio, em 1962, o PTB entra em aliança com o Partido 
Socialista e com o ilegal mas ativo Partido Comunista. Somente 
em Minas a configuração partidária nadonal permanece estável, 
com a coalizão entre o pequeno PTB e o ainda menor PSP. 

Tanto no Rio quanto em São Paulo, a eleição de 1962 
para a Câmara de Deputados se caracteriza pela presença de 
fortes candidatos que polarizam os votos. Brízola, apoiado pela 
coalizão PTB-PSB, concentra 62,8% dos votos em sua coalizão, 
enquanto que Amaral Netto, da UDN, reúne 47,5% dos votos 
de seu partido. Em São Paulo, Emílio Carlos absorve 44% 
dos votos da aliança que o apóia. Em Minas, no entanto, o can
didato mais votado, Sebastião País de Almeida, obtém somente 
10,6% dos votos do PSD, chegando a um total de cerca de 80 
mil, em contraste com os 269 mil de Brizola, 123 mil de Amaral 
Netto e 154 mil de Emílio Carlos. 

A concentração de votos nas eleições legislativas era um indi
cador das polarizações ideológicas que começava a dominai' o 
cenário poHtico nos ccntl'os urbanos, c que et'a mais reduzida 
justamente em áreas mais rurais, C01110 Minas Gerais (11 ). A 
representação no Congresso cra proporcional à população do 
Estado, mas o direito de voto era restrito à população alfabe
tizada; isto dava força adicional ao eleitorado de Estados lurais, 
que permaneceram bastante imunes ao processo crescente de 
mobilização política, tão acentuado no Rio, São Paulo e centros 
como o Recife, Porto Alegre e mesmo Belo Horizonte. A eleição 
destes deputados supervotados fazia com que o padrão das elei
ções legislativas fosse próximo ao encontrado nas eleições exe
cutivas, em que poucos nomes disputavam os cargos. Mas um 
hiato se interpunha e crescia entre, de um lado, estes casos 
excepcionais de legisladores supervotados e as eleições executívas 
nos grandes centros; e, do outro, os mecanismos eleitorais mais 

( 11 ) Cumpre notar que o fenômeno da concentração de votos para 
o legislativo já existia antes desta época, no Rio de Janeiro. Assim, em 
1945, Getúlio Vargas obtinha 24,1% dos votos da cidade do Rio de 
Janeiro na eleição para o Congresso, e seu filho, Lutero Vargas, chegou 
a 14,5% em 1950. Carlos Lacerda ohteve 24,2% dos votos do Rio de 
Janeiro em 1954, e ele e Lutero reuniram 42,5'}ú dos votos ,la cidade 
naquele ano. Em 1958, Lacerda volta a n:pmdl1:r.ir feito semelhante, com 
15,4% dos votos. Este fenômeno carioca relacionado li Vargas e seu prin
cipal opositor não encontra paralelo, no enlanto, no resto do país até o 
início da década de 60. 
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tradicionais para a eleição ao Congresso, que ~inda pred.ominavam 
em termos quantitativos. O fato de que o SIstema eleitoral para 
o legislativo fosse capaz, em gr.ande parte, d: absorver o p:o
cesso de mobilização e não se deIxar afetar multo por ele explIca 
a tentativa de implantação do sistema parlamentarista em 1961, 
assim como a lecritimação dada pelo Congresso ao governo CaJtelo 
Branco, em 1964, que implicou, ainda, na eleição, d? pessedista 
José Maria Alkimin para Vice-Presidente da Repu~hca naquele 
ano. Tratava-se, no entanto, de uma faca de dOIS gumes: o 
conservadorismo do Congresso, que pareceria, em alguns .. mo
mentos, destiná-lo a um papel crescente de controle e legltlma
ção do Executivo, terminou por marginalizá-lo qua~e .que total
mente do sistema político nacional após 1964 e, princIpalmente, 
1968. 

4 - Conclusões 

Em resumo, pode-se dizer que siio identifidveis duas linhas 
principais de polariza~' ii(l do sistema p()lític(~ .?artjdário br~silei~o 
1\ partir de 1'J45. Uma tinha contornos deftmdamente reglOnals, 
ainda ql/C l1:ío de [mm:1 exclusiva , c corresponde ao que estamos 
denominando sistema de cooptação versus sistema de represen
tação política. A outra se manifestava no interior de cada um 
dos pólos acima, como um corte tr~ns~ersal, a~roximadamente 
de acordo com a dimensão esquerda-dIreIta. No SIstema de coop
tação, é possível pensar que estes pólos são represe~tado~ p.elo 
PTB e pela UDN, este principalmente em sua versao mmeIra. 
No sistema de representação, a esquerda era representada, em 
1945 e logo depois, pelo Partido Comunista, que, logo após a 
guerra, chegou a reunir cerca de 20% dos votos em ~ão Paulo, 
antes de ser declarado ilegal, em 1947. Outros partIdos, tam
bém caracteristicamente paulistas, ou com setores paulistas cla
ramente diferenciados, se aliavam no contínuo esquerda-direita, 
incluindo o Partido Socialista, o Democrata Cristão, o Social 
Progressista e, finalmente, os setores liberais mai~ ~o?serva~o.res 
que não chegaram a formar um movimento partIdano explIcIta
mente organizado. 

É claro que um esquema analítico deste tipo força ,um 
pouco a realidade, e muitos exemplos podem ser encontrados que 
desconfirmem estas generalizações , O fato, no entanto, é que 
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lim' esqüemacomo este, apesar de suas imperfeições, ajuda a 
entender processos que, de outra maneira, ficariam ininteligíveis. 
Um exemplo disto é o caso do Partido Comunista que mostra, 
em sua história, uma curiosa combinação de duas tendências que 
correspondem, exatamente à polaridade cooptação-representaç.ão. 
Em São Paulo, e em 1945-47, ele é, aparentemente um partido 
operário de inspiração européia, bastante parecido com o que 
eram os partidos correspondentes na [rança ou na Itália, por 
exelíl'plo. Entretanto, é sahido que sua liderança não tem origem 
pred,ominantemente opcr:íri:1, e sim militar, a partir da .con
versão do capitão gallcho l,llís Carlos Prestes ao comuOIsmo 
durante seu exílio na Argentina t', pril1ripall1wl1tc, a partir da 
insurreição de 1935. Isto explica, lalvez, a relat iva facilidade 
comgue o Partido Comunista se identificaria mais I:mle com 
o movimento nacionalista e com a estrutura sindical oficialista, 
tratando de radicalizá-Iós com Ulna "ideologia de Estado", muito 
mais do que através de uma ideologia classista que a experiência 
de sucesso eleitoral em São Paulo poderia sugerir . 

O sistema de cooptação, representado pela aliança eleitoral 
PSD-PTB, começa a entrar em crise exatamente quando os níveis 
de educação, urbanização e industrialização do país começam a 
aumentar. Na medida em que aumentava a participação social 
em várias esferas de atividade, também aumentava a falta de 
interesse pelo sistema político partidário, o que se expressa no 
aumento cada vez maior dos votos nulos verificados nas eleições. 
Isto é particularmente claro em São Paulo, nas eleições para o 
Congresso. As eleições presidenciais, permitindo maior perso
nalização e polarização de temas, reflete menos claramente esta 
alienação. Os dados sobre os votos nulos e brancos podem ser 
vistos no quadro 18. 

Os dados sobre comparecimento eleitoral devem ser exami
nados tendo em vista a proibição do voto ao analfabeto (cerca 
de 50% da população) e a estrutura etária (cerca de 50% abaixo 
dos 18 anos). Assim, somente cerca de 25% da população é, 
em princípio, eleitora, uma porcentagem que varia muito con
forme ó nível educacional e de idade de cada Estado. O outro 
elemento importante, que torna impossível comparar estes dados 
com os de outros países, é a obrigatoriedade do voto. Para os 
setores mais educados e urbanos o custo de não votar se torna, 
como tempo, tão elevado, que a proporção de votantes em 
relação aos eleitores registrados reflete a atualização dos registras 
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Quadro 18. Brasil, comparecimento eleitoral, eleições para a presidência 
e para a Câmara dos Deputados (1945-66) 

Percentagem de 
votos em branco 

e nulos/votos 
totais 

Percentual Número ' , 

Percentual real de real de 
Câmara 

População registrado votantes/ votantes/ Eleições 
Ano total de vo- número número presi- dos 

(100) • tantes/po- de vo- de vo- denciais Depu-

pulação tantes re- fanfes re- lados 
gistrados gistrados 

I I I 
1945 

\ 

46590 16,2% 12,8% 83,1% 

\ 

2,3% 

\ 

3,2% 

1950 51944 22,0% 15,8% 72,1 % 4,3% 7,0% 

1954 59564 25 ,3% 16,6% 65,5% 6,6% 

1955 I 61469 24,8% 14,8% 59,7% 5,2% 

\ 1958 67184 20,5%b 18,9% I 92,0%" 9,1% 

1960 70992 21,9% 19,0% 81 ,0% 7,2% 

1962 75695 24 ,6% 19,6% 79 ,6% 
\ 

17,7% 

196(, 85139 26,3% 20,3% 77 ,2% 21,1% 

1970 94 508 30,6% 23,7% 77 ,4 % \ 30,3% 
\ \ 

(n) A p.m\ll}\ç~n total foi retirada do Censo Brasileiro de 1950, 1960 e 
1970, om interpolações para outros anos. 

(b) O decréscimo no número de votantes registrados e o aum~nto na 
percentagem de votantes reais em relação a.os votan~es ~eglstrados, 
para esse ano, é devido à renovação dos reglstros eleitorais. 

Fonte: Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Dados Estatísticos, 8 volumes, 
1964-1971. 

eleitorais, antes que as disposições dos eleitor~s . . O mesmo não 
se aplica aos votos nulos e em branco, que .mdIcam r.ealmente 
falta de interesse e motivação para com o SIstema eleItoral, se 
assumimos que o sistema não está tão acima da compreensão do 
eleitor alfabetizado. O aumento de 2,3 a 21,1% destes .votos 
é uma indicação global, ma~ important;~ da pe~d~ ~rogresslv~ de 
correspondência entre o SIstema pohuco-parudano e OS mte
resses e motivações dos eleitores (12). 

(12) Veja S. Schwartzman, 1973, para uma tentativa mais ampla de 
interpretar os votos nulos e em branco. 
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A participação de São Paulo no sistema político eleitoral pa
rece apresentar duas tendências simultâneas. Primeiro, um desin
teresse pela política no nível nacional, que parece se acentuar 
cada vez mais. Por outro lado, e simultaneamente, uma mobili
zação crescente em um contexto em que proliferam formas de 
organização social e política . Há uma contradição entre estas duas 
tendências, pelo menos, duns conscqÜGncias. Primeiro, os grupos 
mais capazes de se organizar na dcf sa de seus interesses tendem 
a se desinteressar pela ativida I ' poHtico-partidária, principalmente 
daquela que se refere ao nív ,I n:tc.:ionnl. Segundo, no nível local, 
há lugar para uma tentativa d' l: 'pli 'aç1io elos mecanismos de 
cooptação dentro do Es t.ado, :tU'av S ti' ,Atlh '111~ l' de Barros. Esta 
tentativa é bem ~uc(;!dida 'l'itontll1l '11t " d 'atro do ' ~ tado, mas 
é incapaz de incorpOritt Os limpos :i('l i:'ti ~ , 'cnl1(il II i ' 0:; m(\ is au
tónomos c ntivm. COIl1 i ~ to, II n o c1" üíl 11I11l:t:t ('t)llr 'l'il' ao:; :;i ' 

tores organizados da sociedadt: paulista uma cxpr 'ssü 1 güiml\ 
no quadro político nacional. 

A vitória de Jânio Quadros e João Goulart, cm 1960, une, 
por un: breve período, os dois sistemas, de uma forma dupla
mente movadora. Em primeiro lugar, o sistema partidário paulis
ta, até então marginal ou caudatário dos partidos políticos na
cionais, passa a primeiro plano, com a UDN aderindo a Jânio. 
~r.ata-se de um verdadeiro processo de "nacionalização" da po
lItlca, que coloca em segundo plano as clivagens regionais e ofusca 
a diferença entre os sistemas de cooptação e representação, até 
então bastante estanques. Em segundo lugar, esta nacionalização 
da política se dá através de um processo de mobilização crescente 
e polarização ideológica em nível nacional. O padrão de distri
buição de votos para as eleições deixa de ser o de Minas Gerais 
como foi até 1954, e passa claramente para a Guanabara, que tipi~ 
fica a eleição presidencial de 1960. 

O sistema eleitoral, baseado na cooptação de líderes polí
ticos, no paternalismo e no isolamento político do centro econó
mico e dos núcleos urbanos não resistiu ao crescimento da mobili
zação e à nacionalização da política, que fez do peso eleitoral de 
São Paulo o fator decisivo de vitória. A cooptação política 
através da mobilização progressiva das massas urbanas, que era 
a única resposta possível, foi tentada . mas fracassou, por falta 
de apoio económico, militar e internacional. A alternativa aclo
tada foi, finalmente, a da restrição forçada da participação rolí
tica, concentrando o poder nas mãos do Executivo e retirando-o 
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do processo eleitoral. A partICIpação ficaria , assim, limitada ao 
Legislativo, onde formas mais tradicionais de controle do eleito
rado pareciam ainda prevalecer. É importante notar que esta 
forma foi, a princípio, muito bem recebida pelo PSD, que via 
no sistema estabelecido depois de 1964 uma possibilidade de 
continuar sua política clientelística no nível local e regional, 
tendo, ainda, para sua tranqüilidade, um Executivo forte e inde
pendente para impedir as tentativas de mobilização excessiva. 

I 

Quadro 19. Eleições para a Câmara dos Deputados: . 
1966 e 1970 (percentagem de votos) 

I São Paulo , Minas Gerais Guanabara I Brasil 

I I 14 1966 , 
I 1966 I 

/ 

1966 I 1970 1970 1970 1970 

ARENA 34,6% 48,6% / 63,6% 48,5% 20,4% I 25,3% 50,5% I 48,4% 
(governo) I 
MDB 30,0% 16,7% 19,0% 12,2% 54,2% I 50,5% 28,4% 21,2% 
( oposição) 
Em branco 35,4% 34,6% 17,4% 39,7% 25,4% 24,6% 21,1% 30,2% 
e nulos I 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% / 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1969, para 1966; e Boletim 
Eleitoral, XXI, 241, agosto de 1971, para 1970. 

Com a introdução do sistema bipartidário, as diferenças 
regionais deixam de ter a clareza que até então apresentavam. 
Entretanto, o alto nível de participação do eleitorado paulista 
durante as eleições de 1960 dá lugar a uma massa impressio
nante de votos em branco, o mesmo acontecendo na Guanabara. 
Com as restrições à mobilização, a política perde cada vez mais 
o interesse, tanto quanto tema quanto como profissão, e o Con
gresso inicia um processo de perda progressiva de substância, 
que termina por subordiná-lo totalmente ao Executivo, a partir 
de 1968 (13). 

(1.3) Veja a respeito da decadência do Legislativo S. Abranches e 
Gláucio A. D. Soares, 1972; W. G. dos Santos, 1972; e C. Brigadão, 1971. 
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1945 
1950 
1955 
1960 

Quadro 20. VOtOl' inválidos (brancos e nulos), eleições 
presidenciais (porcentagens) 

----
Gual1abara 

São Paulo (cidade do Rio) Minas Gerais Brasil 

3,1% 1)% 1,.3% 2,3% 
4,2% '1,6% 4,6% 4,3% 
3,5% 2, % 6,6% 5,2% 
5,1% 4, % 10,0% 7,2% 

Fonte: SUl' ' ri,)!' '1'1 illllllid 1':1"""1111, nll/" r J:f/tI/fxlicOJ, 8 volumes . 

Q !llIdr(, I . II t ,/" II/I',,{I {", (I".III l'tll (' IIldllf) dâçiíCI /llIra o 
( .'tll/I:I"· ' III ({IO/'(" ' /lloIJ:(,I/' ) , 

;I/II/JfrfJ(rr,{ 
Suo ['(fulo (âdlldc do Rio) Minlls Gc/'(/is Brasil ----

1945 3,9% 1,5% 1,9% 3,2% 
1950 9,3% 5,4% 6,6% 7,0% 
1954 7,6% 4,5% 6,5% 6,6% 
1958 1.3,6% 6,9% 9,5% 9,2% 
1962 29,8% 15,6% 15,1% 17,7% 
1966 35,3% 25,3% 17,3% 21,1% 
1970 34,6% 24,6% 39,7% 30,2% 

Fonte: Superior Tribunal Eleitoral, Dados Estatísticos, 8 volumes, para 
os anos de 1945 a 1966; e Boletim Eleitoral, XXI, 241, agosto 
de 1971, para o ano de 1970. 

Se esta análise é correta, algumas conclusões parecem se 
impor. Primeiro, fica bastante claro que o sistema político bra
sileiro, com suas linhas de divisão, não pode ser entendido em 
t~r:nos das dicotomias ou variáveis usuais de campo-cidade, tra
dICIOnal-moderno ou classe operária-classe burguesa. Todas estas 
variáveis compartem uma característica comum, que é fi ele se 

f · '" ' dd " re enrem a SaCIe a e , sem tomarem em considcração fi natu-
reza do Estado. É a consideração explícita da cstrutura do Es
tado em seu desenvolvimento histórico que permite cntender o 
contexto político em sua articulação concreta entre Estado e 
sociedade, da qual as diferenci açÕes regionais são uma parte 
funda~ental. É isto que permite, em outras palavras, reintroduzir 
o polítIco na análise política. 
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Além disto, fica claro também que o processo político bra
sileiro não pode ser explicado simplesmente pela inserção do país 
em um contexto internacional de dependência. Fatores externos 
são, certamente, muito importantes, no sentido de que eles esta
belecem os limites, ou as alternativas abertas para o sistema polí
tico nacional; mas eles não são suficientes para explicar o pro
cesso que conduziu à atual configuração política do país. 

Esta análise permite também voltar a especular sobre a 
questão das possibilidades de reabertura política (ou de "des
compressão", de acordo com a terminologia em voga no fim do 
governo Médici). É bastante claro que, a médio prazo, é difícil 
conceber o estabelecimento de um sistema político partidário 
representativo de participação limitada, e funcionando com baixos 
níveis de coerção. O sistema de clientelismo e cooptação mais 
tradicional e casuística não resiste às pressões derivadas da explo
são demográfica e urbana, e das aspirações crescentes de setores 
sociais cada vez mais amplos (14 ). Atas que antes eram recursos 
políticos perfeitamente válidos, de distribuição de favores entre 
corrcligion:írios, passam a ser vistos como corrupção e polid
cagctn, l~ carreiras polílicas solidamente estaheleciclas no velho 
sislellla são csvaziad:\s de IIl11a hora para outra. Com isto o 
p:\ís assiste, CIII PO\ICOS anos, i\ extinção quase completa de sua 
anliga classe política, quer através de sanções diretas, quer 
através da perda de função em um regime em que existem cada 
vez menos cargos eletivos com responsabilidade significativa. 

Se esta é a perspectiva para o antigo sistema de cooptação, 
que dizer das formas de política mais autenticamente represen
tativas? A revolução paulista de 1932 foi, provavelmente, a 
última tentativa de destruir o predomínio do poder central em 
benefício de um sistema político efetivamente baseado na repre
sentação de interesses econômicos e regionais autônomos. A 
partir de 1945, São Paulo permanece relativamente isolado, com 
um sistema partidário bastante distinto do resto do país, até que 
volta novamente a aparecer no cenário nacional através da mobi
lização carismática e da grande participação política corporificada 
no movimento janista. Esta experiência parece sugerir que é 
difícil manter formas de representação política efetivas mas rela
tivamente desmobilizadas - e a prova disto é a crise de 1964. 

(14) Veja P. Heintz, 1964, para um modelo ana\{úco da crise do siso 
tema clientelístico e distributivista. 
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Nos últimos anos, o crescimento progressivo do controle gover
namental sobre o sistema econômico, e a participação crescente 
do governo na renda nacional e nos investimentos fazem com 
que fique cada vez mais difícil a constituição de gr~pos de inte
resse autônomos e suficientemente articulados para formarem a 
base de um sistema político representacional clássico. O mesmo 
raciocínio vale para os se tores assalariados, em um contexto de 
co~trole salarial tal que torna inútil e inviável qualquer forma de 
articulação de interesses mais sistemática. 

Existem ainda duas possibilidades, a primeira das quais é 
a permanência indefinida de um sistema de participação fechado. 
N_ão há razão para supor que o sistema de participação política 
nao possa se manter fechado ou fortemente controlado por um 
lOllgo pel'Íot!o de tempo, ainda que com oscilações (1{)). Várias 
pesquisas rl'alizadas ap{>s 1')(,4 parecem indicar que os setores 
IIH::~lios ~. :t!lllS 1Ir1>:IIHIS l'st:lO disposlos a an~il"ar e a apoiaI" um 
regllne kchado, destl" «II" SII:\ si 11I:1<;:í() CColl(lIllit'a lIãu se del"c
riorc. ,Na. evc~ltllali(I:Hk: de 11111:\ nisc, lIiío Il:í p()rqlle supor que 
a tendencla seja no senudo de lima maior ahertura, jâ que, muitas 
vezes, o que ocorre é exatamente o oposto. 

A outra alternativa é a expansão da participação política 
a~ravés de ~.obil~zação por parte do Estado, ou seja, uma expan
sao da partlclpaçao por cooptação. Esta tem sido uma alternativa 
c~ássica para regimes centralizados em situações críticas, e tem 
SIdo a:Jvogada tanto pela "esquerda" quanto pela "direita", como 
o camll1ho adequado para o desenvolvimento nacional. 

O futuro é o desconhecido. Em última análise, e a longo 
praz?, as chances de reabertura política em um país como o 
BrasIl parecem depender menos daquilo que ocorrerá no nível da 
estratificação .social e das pressões de participação que daquilo 
que poderá VIr a ocorrer no interior de uma burocracia gover
namental cada vez maior, na qual interesses públicos e privados 
se confundem cada vez mais. O sistema político do período 
1945·65 parece estar definitivamente enterrado não somente 
pelos interesses que se viam ameaçados por um ~istema político 

(~5) Veja a respeito. o debate recente sobre "descompressão po](tÍcn", 
a partir do trabalho .semll1a1,?e Wanderley Guilherme dos Santos, que 
m<;>st~a .como um regIme polItIco aberto não é um estado "normal" de 
e:Clsten~Ia dos Estados, mas algo a ser conscientemente buscado e produ. 
zIdo, ainda que nem sempre conseguido. Cf. W. dos Santos, 1973. 

11 161 



aberto como também pelos problemas que pareciam inerentes 
ao sistema: irracionalidade, ineficiência, corrupção, manipulação 
demagógica etc. Este sistema, ao ser liquidado, não deixou her
deiros, e sim órfãos, que se defrontam agora com a tarefa t~lvez 
impossível de reconstruir un: si.st.ema polític.o que permlt~ .a 
efetiva promoção da liberdade mdIvIdual e dos mteresses ~et~naIs 
e, ao mesmo tempo, seja compatível com uma conduçao mte-
ligente e planejada da vida nacional. , . . 

É possível pensar que a próxima etapa na anahse do slstema 
político brasileiro deva se relacionar ;~da vez. menos com os estu
dos clássicos de comportamento pohtlCO eleItoral, em t~rmos ~e 
votos, ideologias e preferências, e seus substrat~s sóclo-e~o~o
micos e cada vez mais com os problemas de autondade, declsao, 
parti~ipação e responsabilidade em grandes sistemas org.aniz_a
cionais. Estaremos evoluindo para alguma forma de orgamzaçao 
social corporativa? Será possível pensar em formas de represen
tação autônoma e legítima de grupos dent.ro de um Estado na
cional cada vez mais abrangente e centralizado? Qual o papel 
dos grupos profissionais dentro deste panorama? Quais. ~s 
chances de participação e presença d~ grupos e se~ores SOCIal; 
que se mantenham à margem deste SIstema centralIzado? Sera 
possível reverter esta tendência, a longo prazo? 

Estas perguntas não são fáceis de responder, nem tampouco 
são restritas ao contexto político brasileiro. Elas correspondem, 
na realidade a uma crise generalizada do sistema político-par
tidário tradicional em todo o mundo, cujo desenlace é ainda 
difícil antever. 
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EPíLOGO 

o MODELO PAULISTA 

A primeira versão deste livro terminou de ser escrita no 
início de 1973. Com a transformação dos Estados Unidos do 
Brasil em Rcpúblit.:a Fedew tiva, as eleições para os governos 
estaduais processadas por Vill indin:1:a c por indicação explícita 
do governo central, pareceria qlle após 1964 tmla a temática da 
regionalização e do papel especial de São Paulo na política na
cional se houvesse transformado, finalmente, em mera curiosi
dade histórica. Durante mais de sete anos, o papel de destaque 
do ministro Delfim Netto nos governos Costa e Silva e Médici 
parecia indicar duas coisas. Primeiro, que havia um paulista na 
direção da economia do país, que os interesses paulistas estavam 
atendidos, e que cessava, por isto, a marginalidade do grande 
Estado. Mas, ao mesmo tempo, Delfim Netto sempre foi, acima 
de tudo, um ministro governamental, que mais de uma vez 
entrou em conflito com os interesses privados, tanto do seu como 
dos outros Estados. De certa maneira, o período Delfim fazia 
lembrar o Estado Novo, onde o governo central empreendia uma 
política vigorosa de desenvolvimento econômico que beneficiava 
São Paulo e as áreas mais desenvolvidas da economia nacional, 
mas nem por isto lhes transmitia a liderança. 

No início do governo Geisel, no entanto, a questão paulista 
reassume quase que subitamente um papel central no debate polí
tico nacional. É a questão da candidatura de Delfim Netto ao go
verno paulista, preterida pelo governo central em benefício da 
de Paulo Egydio Martins. 

Não seria possível reconstituir aqui as motivações reais que 
levaram a esta decisão governamental, já que nenhuma expli-
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cação pública foi proporcionada. Não faltaram, no entanto, 
reações acaloradas na imprensa, nas quais a questão do papel 
de São Paulo na política nacional foi o tema central. O veto 
à candidatura Delfim foi interpretado como um veto a um pos
sível líder civil regional, cuja força política dependesse menos 
de uma delegação de autoridade do governo central e mais de 
uma base regional própria. A percepção mais nítida da questão 
em termos de polarizações regionais coube ao jornal O Estado 
de s. Paulo, que editorialízava: 
" . .. a discriminação contra São Paulo se manifesta toda vez 
que alguém de talento, com uma folha de grandes serviços, com 
personalidade e imaginação, se destaca como figura política de 
primeira grandeza. É o caso do Prof. Delfim Netto. ( ... ) 
Mas bastou que se falasse do seu nome para o governo de São 
Paulo para que poderosas forças se mobilizassem a. fim de lhe 
barrar o caminho de acesso ao Palácio dos Bandeirantes. Um 
paulista eminente e dinâmico à frente do Estado mais desenc 
volvido da federação constituiria uma ameaça à continuidade 
da heoemonia política do Rio Grande do Sul" (1). 

Nem com a retirada ela candidatura Delfim, no entanto, o 
tema do papel político de Siío Paulo deixa de se colocar. Em 
pronunciamento de 15 de junho, o futuro governador paulista, 
Paulo Egydio, declara que "o Estado de São Paulo deverá exercer 
no plano político, a mesma liderança que mantém no terreno eco
nômico" (2), através de um modelo de organização política na
cional a ser proposto. A reação da imprensa, no entanto, é 
cética: O editorial acima citado diria, mais adiante: 

"Os paulistas aguardam, agora, que [o Sr. Paulo Egydio] 
explique como, sendo um homem do Sistema, encontrará a fór
mula milagrosa para transformar São Paulo no centro de irradia
ção do poder político revolucionário, contrariando frontalmente 
a lógica do Sistema." 

Esta lógica não é, como percebe bem o editorialista, um 
simples problema de confronto regional, ainda que se localize de 
forma definida no espaço geográfico; mas é exatamente a lógica 
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(1) Vide O E. de S. Paulo, 1974a. 
(2) O E. de S. Paulo, 1974b. 

de um sistema político que subordina as formas de representação 
política de base econômica ao Estado central: 

"~o~t.ra~iamen.te à lógica inerente a todas as sociedades nas quais 
a 1l1ICI~tlVa pr.lVada des~mpenha um papel determinante para a 
produçao da tlqueza naclOnal, o poder econômico entre nós ao 
invés ?e impor: ~o essencial, o seu projeto de f~turo tem ~er
maneCldo, nas ultlmas décadas, subordinado a um poder político, 
q~e ~ncara ~o~ d~sconfiança o centro nevrálgico da grande in
dusttla brasIleIra, Isto é, São Paulo." 

Superado ou amortecido o episódio Delfim, as atenções se 
voltam ao proposto "modelo político paulista". Em uma série 
?e artigo publicados no Jornal do Brasil nos meses de junho e 
Julho de 197 4, ~arlos Castello Branco especula sobre o signifi
crdo" do Rronunclamento do futuro governador paulista. Estaria 
e e na Impossív_cl tentativa de advertir que sua eleição para 
governador de Sao Paulo envolve eXjlressamente o desafio im
plícito que motivou o veto ~ c,lndiclatma do Sr. Delfim Netto"? 
Ou estaria agindo por "delegação expressa" cio governo central, 
ao propor uma fórmula política que de paulista tivesse somente 
a origem de nascimento? 

Na prática, o "modelo paulista" anunciado pelo futuro go
vernador parece se consubstanciar no livro A Democracia Pos
sível, de autoria de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, publicado 
obscuramente em 1972 quando este não era ainda o futuro vice
-gov:rnador de São Paulo junto a Paulo Egydio (3). Em que 
conSIste o modelo proposto, e que efeitos teria em relação ao 
papel de São Paulo no sistema político nacional? 

O esquema é relativamente simples. De um lado está a 
reorgani~aç~o da Presidência da República e da divisão' de po
deres: cnaçao de Conselhos de Estado e outros órgãos, que não 
e~am1naremos aqui. Do outro, está a proposta de urnesquema 
piramidal de colégios eleitorais, que é o que nos interessa mais 
?e p:rto. Por este sistema, toda a população adulta brasileira, 
l11clul11do os analfabetos, é organizada em grupos de cerca de 
200 r:essoas, que elegem entre si um grupo de 20, ou 10%, para 
constItuírem um "colégio eleitoral de 1.0 grau". Este colégio 
elege um outro de 2.° grau, e este um terceiro, todos na proporção 

(3) M. G. Ferreira Filho, 1972. 

16.5 



de 10%. Assim, haverá um eleitor de terceiro grau para cada 
mil eleitores. O colégio de primeiro grau escolhe os candidatos 
a prefeito, e elege os vereadores; o de segundo grau indica os 
candidatos a governador nos Estados, e elege os senadores e depu
tados estaduais; finalmente, os de terceiro grau elegem os 
deputados federais e indicam o candidato à Presidência da Repú
blica. As indicações para os postos executivos devem ser feitas 
por maioria absoluta, e referendadas por voto popular direto. 

A principal vantagem deste sistema, apontada pelo autor, ê 
a de aumentar a proximidade entre os eleitores e eleitos, permi
tindo assim, em princípio, maior conhecimento de causa nas 
escolhas. Grupos de 200 pessoas podem se reunir em uma sala, 
discutir, estabelecer conhecimentos diretos e contatos pessoais 
etc. Os eleitores de primeiro grau poderiam também se organizar 
em grupos de 200, e assim sucessivamente. 

Quadro 22. Composição do colégio !!leitoral de 3." grau 
população) dado de 1970 

CB-RI- São 
Norte Nordeste Mil/as riS Paulo 

()rigelll 
\(1II'al (,',) Tn (, 'ri \ 232(, 97.3 1751 
( )dg(,1ll 

1 1 ri >;1 11 a (k) (l'H 4RX7 2624 4229 7165 

TOTM, 1421. 5202 8916 

I ':ll1prl~gad()s em 
administração 
Plíblka 
Mcmbros de 

44 225 98 276 254 

síndicatos de 
emprcgados 45 305 160 546 868 
Profissionais 
liberais 
sindicalizados 10 5 29 32 
Evangélíeos e 

650 espíritas (*) 74 333 217 578 
Universitários 13 78 69 120 273 

Membros de 
grupos não 

2086 territoriais 176 951 549 1549 

(*) Baseado na população entre 20 e 69 anos. 

Fonte: FIBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1973. 
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Sttl 

4019 

3229 

7248 

176 

318 

15 

732 
109 

1350 

0/1000) da 

Centro 
Oeste Brasil 

1090 17 727 

1031 23809 --
2121 41536 

77 2314 

72 2314 

91 

170 2763 
25 687 

344 7005 

Como seriam formados estes grupos? Depois de reJeitar 
tanto o princípio da representação territorial, utilizado na maio
ria dos regimes democráticos, quanto o da representação fun
cional, ou corporativa, o Prof. Ferreira Filho sugere, em primeira 
instância, a criação de "círculos ou grupos caracteristicamente 
políticos", orientados especificamente para a busca do interesse 
coletivo. Mas, na prática, diz ele, "estes núcleos de base se 
organizariam tanto sob o critério territorial quanto sob o cri
tério profissional. Não seria aqui o Estado que ditaria unilate
ralmente o enquadramento. Cada um escolheria ao inscrever-se 
eleitor, o quadro em que desejaria exercer' seu direito de 
voto" (4). 

Aqui já seria possível submeter o modelo a um primeiro 
te~te., 9ua1 seria a composição do colégio eleitoral, a partir do 
prmClplO da escolha voluntária de filiação? 

, . O quadro 22 apresenta uma primeira estimativa para o CD
leglO de 3." gmu, composto de um míl{-simo dos eleitores. Pri
meiro, a população foi dividida entre residentes e111 áreas urbanas 
(sedes de municípios) e rurais, tomando-se ii proporção da popu
lação entre 20 e 70 anos. Depois, assumimos, para efeito de 
r~cio~ínio, que todas as pessoas vinculadas a associações profis
SlOnalS, grupos voluntários, minorias religiosas ou setores alta
mente institucionalizados do país prefeririam se assodar de 
acordo com as associações, grupos e instituições a que pertencem, 
enquanto que o resto da população tenderia a se associar terrÍto
rialmente. Os setores que serviriam de base a estas associações 
profissionais e voluntárias sobre os quais existem dados são os 
sindicalizados, os funcionários públicos, os profissionais liberais 
os universitários e os membros de grupos religiosos minoritário~ 
(pr.':.test~nt~s . e e~píritas). Os Estados foram agrupados em 
reglOes, mdlvlduahzando-se, no entanto, Minas e São Paulo e 
juntando Rio, Guanabara e Espírito Santo. ' 

Esta elaboração poderia ter sido muito mais precisa, mas 
isto não é necessário, já que estamos interessados somente nos 
grandes números. O primeiro result~do que chama a atenção 
é que somente 7 mil, ou 16,8% dos eleitos (e eleitores) estadam 
vinculados a associações ou grupos de tipo não territorial. É 
razoável supor que estes 16,8% residem, sohretudo, nas áreas 

(4) M. G. Ferreira Filho, 1972, p. 91. 
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urbanas (por exemplo, 85% dos espmtas e 64% dos evangé
licos vivem em zonas urbanas), o que mesmo assim deixaria 
ainda cerca de 70% dos eleitores e eleitos destas áreas presos 
a um sistema de representação territorial. 

O que isto significa, na prática, é que o sistema de repre
sentação territorial seria o dominante, como tem sido até hoje. 
Assim, o modelo proposto traria consigo grande parte dos pro
blemas da representação territorial clássica, que se baseia na 
noção, cada vez menos realista, de que os grupos territoriais de 
vizinhança constituem efetivamente grupos naturais. 

Mas não seria possível supor que o novo sistema de núcleos 
básicos e ativos de 200 pessoas, no lugar das antigas seções 
eleitorais de 400, alteraria substancialmente a situação? 

Depende de quanto custe e de quem tenha recursos sufi
cientes para mobilizar efetivamente estes núcleos. Com a inclu
são dos analfabetos, este sistema piramidal incluiria cerca de 
41,5 milhões de pessoas em condições de votar, perfazendo um 
total de 207 500 núcleos de 200 em todo o país, dos quais quase 
90 mil na zona rural. Como manter esta imensa rede de núcleos 
em cfctivo funcionamento? 

É possível supor que os grupos sociais não territoriais já 
existentes (sindicalizados, administradores públicos, minorias re
ligiosas etc.) tenham condições de mobilizar-se de forma indepen
dente e autónoma. Mas quem faria o investimento em estrutu
ração e organização de cerca de 300 mil grupos territoriais para 
fins especificamente polf ticos? 

Existem duas respostas possíveis, os partidos políticos ou 
o próprio governo. A única experiência de mobilização em tão 
grande escala feita recentemente pelo governo brasileiro foi 
através do MOBRAL, com a criação de uma grande rede nacional 
de comissões municipais (COMUNS). Estas comissões são com
postas de figuras de destaque das comunidades locais - políticas, 
comerciantes, doutores - que podem se utilizar de seus meios e 
prestígio para a organização da atividade local. Outra e~periência 
mais remota, já especificamente política, foi a da orgamzação do 
Partido Social Democrático em 1945. Em Minas Gerais, por 
exemplo o partido toi criado a partir de uma reunião de todos 
os prefeitos municipais do Estado, convocados por Benedito Va-
ladares. O PSD nasceu, assim, situacionista por vocação e neces-
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sidade, e assim permaneceu até se transferir, em massa, para a 
ARENA. 

Em resumo, as organizações locais de tipo territorial fun
cionam somente sob duas condições. Primeiro, que elas sejam 
lideradas pelas "elites de poder" locais, sejam elas administra
tivas, económicas ou educacionais. Segundo, que elas tenham 
um patrocínio seja do Estado seja de um partido político na
cional para o desempenho desta atividade de mobilização e orga
nização das bases. 

O sistema de indicação dos candidatos aos postos executivos 
por maioria absoluta e sua simples ratificação pelas bases tem 
como conseqüência que a disputa política não descerá até os 
núcleos de 200, que terão simplesmente que votar sim ou não 
nos candidatos únicos indicados pelos colégios. Isto reduzirá bas
tante o interesse dos candidatos da oposição em mobilizar as 
bases, já que o efeito desta mobilização só se faria sentir muito 
depois. Derrotados, sem os recursos que advêm da proximidade 
do poder, os candidatos da oposição govel'l1amental tenderiam a 
perder interesse na vida política. 

O tesultado final desta situação seria a implantação de fato 
de um sistema de partido único ou quase único que controlaria 
praticamente toda a base de representação territorial. A transfe
rência da indicação dos candidatos ao executivo dos partidos para 
os colégios eleitorais poderia ter, em parte, o efeito de reduzir 
a oligarquização das decisões buscada pelo Prof. Ferreira Filho 
ao sugerir este sistema. Mas a decisão por colégios eleitorais pa
rece conduzir, salvo melhor juízo, a um sistema praticamente 
unipartidário sob chancela governamental. Seria o renascimento 
e fortalecimento dos antigos "coronéis" do interior e "cabos 
eleitorais" dos subúrbios urbanos, com os lavradores elegendo 
os fazendeiros e os suburbanistas elegendo os comerciantes locais 
ou os funcionários da prefeitura . 

A análise das percentagens dos diversos contingentes de 
representantes de base territorial ou funcional (quadro 23) 
mostra uma nítida correlação entre modernização e urbanização, 
por um lado, e grupos funcionais c associativos por outro. Quase 
30% da população dos Estados cio Rio, Guanabara e Espírito 
Santo caem dentro de associações potencialmente existentes, en
quanto que a percentagem para o Nordeste é de somente 8%. 
O dado para São Paulo é de 2.3,4%. Olhando as percentagens 
.em outro sentido· (quadro 24), vemos que quase 30 por cento da 
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população potencialmente associada não-territorialmente é de São 
Paulo, sendo outros 22% da área do Rio e Espírito Santo, e 
19,3 % da Região Sul. Es tas três áreas reúnem mais de 7 O % 
dos possíveis grupos funcionais não-territoriais, ainda que tenham 
somente 51,4% dos eleitores. 

Quadro 23. Composição do colégio eleitoral de 3.· grau, percentagens por 
regiões e grandes estados 

Nor- GB-R]- São 
Norte deste Minas ES Paulo 

Centro 
Sul Oeste Brasil 

54,6 58,1 47,0 18,7 19,6 55,4 51,4 42,7 Origem 
rural 
Origem 
urbana 45,3 41,9 53,0 81,3 80,4 44,6 48,6 57,3 

----- ----- ----- -----
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00/0 100,0% 100,0% TOTAL 

Empregados 
em 
administração 
pública 3,1 
Membros de 
sindicatos de 
empregados 9,2 
Profissionais 
liberais 
sindicalizados 
Evangélicos e 
espíritas 5 ,2 
Universitários 0,9 

TOTAL 12,4% 

Fonte: Quadro 22. 

-- ----- --- ---- ----- ----- -----

1,9 

2,6 

0,1 

2,8 
0,7 

8,1% 

2,0 

3,2 

0,1 

4,4 
1,4 

5,3 

10,9 

0,5 

11,1 
2,3 

2,8 

9,7 

0,4 

7,4 
3,1 

2,4 

4,4 

0,2 

10,1 
1,5 

3,6 

3,4 

8,0 
1,2 

11,1 % 29,7% 23 ,4% 18,6% 16,2% 

2,8 

5,6 

0,2 

6,6 
1,6 

16,8% 

Estes dados devem ser vistos em relação com o fato de que 
o modelo politico sugerido pelo futuro vice-governadorde São 
Paulo tem sido muitas vezes referido como um "projeto pau
lista", um modelo que permitiria a São Paulo desempenhar no 
nível político um papel similar, em influência e atuação, ~o que 
há muito vem desempenhando no nível econômico. É claro, no 
entanto, que o simples fato de o Prof. Ferreira Filho ser paulista 
não basta para isto, e os dados acima parecem indicar que os 
resultados seriam, na realidade, opostos ao que um modelo efeti
vamente paulista pudesse pretender. 

De fato, o sistema proposto tende a dar mais poder aos 
setores mais atrasados e subdesenvolvidos da sociedade brasileira, 

170 

~OOOG\OO,,\"'" 
1'1 1'1" r-.: ci ~ >D >D" 

.....c N N N 

~ 
o 
o" 
o ..... 

~ 
q 
o o ...... 

N 
1'1 

171 



aqueles mais incapazes de se organizar autonomamente, e por 
isto mais suscetíveis .de enquadramento e cooptação politica pelo 
Estado ou por um partido de tipo dominante ou quase único. 
Com exceção talvez do Rio de Janeiro e São Paulo, mas mesmo 
nestes Estados, a maioria numérica esmagadora dos setores de 
representação territorial manteria os setotes mais ativos e autô
nomos da sociedade afastados dos centros de decisão, ou pelo 
menos lhes negaria o acesso pelo caminho das eleições repre
sentativas . O resultado deste processo seria, de certa forma, anti
paulista, já que é este o Estado que concentra mais fortemente 
as atividades de tipo associativo autônomo. 

Em termos mais gerais, o sistema proposto parece dar mais 
poder aos setores mais atrasados e subdesenvolvidos da sociedade 
e por isto mesmo mais dependentes do poder central, em detri~ 
mento dos setores mais modernos, dinâmicos e autônomos. Dar 
maior poder à maioria é, sem dúvida, um corolário necessário 
da democracia; Mas a situação de dependência politica e organi
zac~o~al destes setores, combinada e acentuada pelas deições por 
maIOna absoluta dos candidatos aos executivo pelos colégios, 
parece ter como efeito não a incorporação e promoção dos setores 
sociais mais marginalizados, mas sim a manutenção de um sistema 
de "currais eleitorais" do qual o país vem há muito tratando 
de se afastar. 

Na prática, a estrutura piramidal sugerida parece 'ser apro
priada para eventuais mobilizações da periferia pelo Estado ou 
por partidos politicos nacionais dominantes, como nos sistemas 
de partido único, ao mesmo tempo em que pode afastar e deses
timular ~s setores sociais e econômicos mais modernos e capazes 
de organIzação e participação poIftica autônoma e própria. 
. Haveria que ver, é claro, se a noção de uma oposição efe-

Uva entre os setores sociais capazes de articulação politica inde
pendente e os de representação territorial realmente é correta. 
Seria possível supor, por exemplo, que os sistemas de represen~ 
tação funcional viessem a ser cooptados pelo governo ou pelo 
partido dominante, tal como sucedia no movimento sindical bra
sileiro até 1964. No entanto, a correlação tão forte existente 
entre associativismo e urbanização e desenvolvimento econômico 
parece indicar que é no setor urbano ,e mais desenvolvido da so
~iedade que tendem a surgir organizações politicas próprias e 
lD~epend:ntes, capazes de autonomia; da busca de valores pr6-
prIOs, aSSIm como de produção de novas líderanças. 

,11.2 

Quem sabe se a verdadeira democracia possível n1ío f\)~. w 
aquela que aceitasse as limitações da representação territori:ll d· 
maneira mais conseqüente, dando-lhe correspondentemente mt:llUS 

peso e atribuindo mais força às formas de repl:esentação fun· 
cional ou baseada em associações efetivamente eX1stentes? Uma 
maneira de fazê-lo seria colocar as duas formas de representaçãe) 
politica em colégios eleitorais e câmaras distintas, de tal forma 
que o setor mais moderno e articulado pudesse compensar, por 
suas funções legais e constitucionais bem definidas, a inferio
ridade numérica. Outra forma seria definir áreas de participação 
nas decisões e na implementação da politica executiva por repre
sentantes destes se tores mais modernos, ao invés de uma centra
lização do poder nas mãos dos candidatos eleitos por maioria 
absoluta pelos colégios de base essenCialmente territorial. Uma 
sugestão ' interessante neste sentido é a de David Apter, que 
propõe uma câmara baixa 

"temperada por representação proporcional ou algum procedi
mento eleitoral que reflita a força das organizações, antes que 
simples números. Um homem, um voto não é necessariamente 
o único princípio a seguir, quando o objetivo seja o de aumentar 
as possibilidades de coalização e ao mesmo tempo evitara pola
rização" (5). 

Seja como for, o que surpreende no modelo proposto por 
Manuel Perreira Pilho é que ele contraria, aparentemente, o que 
indicaria o sentido comum ao propor, para um governo que se 
pretende modernizante, racional e efetivo, uma base política, tr~
dicional, pouco educada, incapaz de uma presença pohuca propna 
e independente no cenário nacional. E que, partindo de São 
Paulo, surja uma proposta que, quando analisada, se revele con
tinuadora do "sistema" a que o editorialista de O Estado de São 
Paulo se referia. 

A chave do mistério se revela quando percebemos que exis
tem duas dimensões políticas simultaneamente em jogo, ainda que 
os participantes da vida politica tendam pensar em termos de 
polarizações únicas. Por uma parte, está o contraste entre o 
Estado patrimonial, irracional, centralizador, cooptador, e os se
toresautônomos, descentralizadores, representantes do raciona-

(5) D. Apter, 1971, p. 170. A tradução é minha. 
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Hsmo empresarial e capitalista. É este o contraste do qual se 
queixa Macedo Soares em 1924, que preside à Revolução Cons
titucionalista de 1932, e que explica o editorial de O Estado de 
São Paulo em 1974. Por outra parte, no entanto, está o contraste 
entre as ideologias liberais de não intervencionismo, privatismo, 
laisser faire, e as necessidades ineludíveis de planejamento gover
namental e intervenção do Estado na vida econômica e social 
do país. 

Ao juntar as duas dimensões em uma só, a oposição liberal 
defende, muito justamente, a tese de que o Estado não deve se 
sobrepor e controlar a sociedade, e de que é importante que os 
se tores sociais mais dinâmicos e dotados de recursos e autonomia 
próprios tenham o direito e a oportunidade de se fazer ouvir e de 
se fazer valer. Ao mesmo tempo, no entanto, esta perspectiva 
liberal nega a validade do planejamento social, da intervenção do 
Estado na vida económica, da possibilidade de definição de va
lores sociais e nacionais que sejam superiores à simples agre
gação de interesses privatizados. Ele se confunde, assim, com a 
defesa do status quo, com a manutenção de privilégios econó
micos, com o conservadorismo enfim. O reverso da medalha é a 
defesa extrema do intervencionismo governamental sem conside
ração para com os grupos sociais autônomos, sem mecanismos 
explícitos e eficientes de responsabilização dos governantes em 
relação aos governados, enfim, o autoritarismo. 

Creio que este livro mostra, suficientemente, que nem o 
liberalismo conservador paulista nem o centralismo burocrático 
autoritário tem condições de se manter e se impor unilateralmente 
ao Brasil. O equilíbrio político implantado a partir da República 
Velha combinava, em certo sentido, o pior de dois mundos, o 
do liberalismo novecentista e o do patdmonialismo burocrático 
ineficiente e autoritário. O encaminhamento da atual crise polí
tica brasileira não pode ser feito a partir de uma ressurreição 
deste esquema, nem pela subjugação de um de seus lados pelo 
outro. O que o país necessita é completar simultaneamente duas 
transições fundamentais. Do lado do Estado, deixar definitiva
mente para trás o ranço patrimonial, ineficiente, burocratizado e 
autoritário, em benefício de uma estrutura mais moderna, efi
ciente, aberta a informações e inovações, e consciente de suas 
responsabilidades de condução da sociedade brasileira. Do lado 
da sociedade, deixar para trás o liberalismo enardecido, a identi
ficação falaciosa entre liberdade e privatismo, em benefício de 
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grupos e setores sociais de tipo também econõmico, mas prin
cipalmente profissional, organizacional, técnico, científico, reli
gioso etc., que possam recolocar a questão da representação polí
tica em termos mais atuais e nacionalmente mais significativos. 

O problema crucial dos Estados contemporâneos de origem 
burocrático-patrimoniaHsta é de como fazer a transição entre uma 
estrutura ineficiente e pesada, e embebida por um sistema de 
valores ultrapassado e conservador, a uma estrutura ágil, moderna, 
e capaz de levar a efeito, finalmente, a passagem do subdesen
volvimento e atraso ao desenvolvimento e justiça. O fundamental 
é que, neste processo, tal sistema político em renovação não fique 
atado a suas bases mais arcaicas de sustentação, nem caia presa 
do liberalismo novecentista que gerou, em outros tempos e 
outros lugares, uma democracia que não chegamos a conhecer. 

Qual a possibilidade de que estas transformações ocorram? 
Ê difícil dizer, mas a condição para sua ocorrência é bastal1te 
clara: é necessário qlle as dilas tranSrOl'l11açÕes se processem simul
tanC<llll(~nt('. () Estado IH'('('ssita d(' novos, :11 ívos e vigorosos in
tcrlocutorn; na sO<"Í('d:Hh· para 'III!' possa dt'! iVallH'llte se moder
nizai' (' (,olldll'l.ir (I país ('Olll pll"llilll(It,; e a sociedade neC(~ssita 
de 11111 1':s!;l,!tl dici(·n!(". planili(";Idllr, nlpaz de desenvolver uma 
I"dílil:l :;,,('i:d d(" illln("~;:;(' cUllIum e a longo prazo. Do lado do 
I'::.!;I( lu, t: IIt'('I':,:,.írío q!!e ele assuma cada vez mais sua responsa
IIi/ir/'iI/" <11111.' a StH,:j(xbde; 110 sentido daquele que responde, e 
que (H satisfação de seus atos, como também no sentido daquele 
que assume a responsabilidade e se compenetra da função social 
que deve desempenhar. Do lado da sociedade, é necessário que 
grupos sociais articulados se compenetrem de que o Estado e o 
planejamento da vida social e econômica estão aqui para ficar, 
que não há mais lugar no mundo de hoje para a prevalência 
de interesses privados sobre os interesses coletivos, e que por 
isto, em última análise, seus melhores interesses consistem em 
aceitar a existência de um Estado nacional que deve ser conduzido 
a níveis cada vez mais altos de bom funcionamento e acatamento 
explícito das necessidades sociais por ela formulada. 

Deve ser possível, tarde ou cedo, chegar a este novo pacto 
social entre Estado e Sociedade, quando não seja pelo fato de 
que não parecem existir outras alternativas exceto o autorita
rismo puro e simples. 

É este o desafio. 

175 



BIBLIOGRAFIA CITADA 

ABRANCHES (Sérgio Henrique Hudson de), e Cláudio Ary Dillon 
Soares, 1972 - As Funções do Legislativo. Universidade de 
Brasília, mimeografado. 

AGUIAR (Neuma), 1969 The Mobilization and Bu,reaucratic ç;oo~ta-
tio ti 01 the W orking-Class in Brazil. Washington Umverslty, 
tese de doutoramento, não publicada. 

ALCÂNTARA (Aspásia Brasileiro), 1967 - "A Teoria Politica de Azevedo 
Amaral". Dados, 2 e 3, Rio. 

ALCÃNTARA de Camargo (Aspásia), 1973 - Bresil Nord-Est: MOflve
ments Paysans et Crise Populiste (tese de doutoramento), UnlVer
sité de Paris, École Practique des Hautes Études, Centre d'Études 
des Mouvements Sociaux (mimeografado). 

ALDEN (Daudl) 1968 - Royal Government in Colonial Brazil. Ber
keley e Los Angeles: University of California Press. 

ALMEIDA AZEVEDO (Sálvio), 1941 - Imigração fi Colonização no 
Estado de São Paulo. São Paulo: Departamento Cultural. 

ALMOND (Gabriel Abraham e G. Bingham Powell, Jr.), 19~6 - Com
parative Polities, a developmental approaeh. Boston; Lmle, Brown 
& Co. 

ALMOr.,TD (Gabriel Abraham e Sidney Ve~ba)! 1963. Tbe Civie Culture; 
politieal attitudes and democracy tn fzve nattons. Princeton, N. J.: 
Princeton University Press. 

AMARAL (Azevedo), 1934 O Brasil na Crise Atual. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, Coleção Brasiliana, n.· 31. 

Annaes do Congresso Nacional, 1930 - "Apuração da Eleição de Presi
dente e Vice-Presidente Realizada a 1.0 de março de 1910". 
Brasil. 

APTER (David E.), 1965 Tbe Politics of Modernizatton. Chicago: The 
Universíty of Chicago Press. 

1968 "Notes for a Theory of Non-Democratic Represen-
tation". Some Conceptual Approaehes to the Study .of Moder
nization. Editado por David E. Apter. Englewood Chffs, N. J.: 
Prentice Hall. 

---- 1971 - Choiee tlnd tbe Politles of AllocatiOll. New Haven: 
Yale University Press. 

176 

AZEVEDO (Sílvio de Almeida), 1941 - "Imigração e Colonização no 
Estado de São Paulo". Revista do Arquivo. VoI. 75. São Paulo: 
Departamento de Cultura. 

BACHRACH (Peter), 1967 The Theory of Democratk Elitism. Boston: 
Little, Brown & Co. 

BAER (Werner e Anlbal Villela), 1972 - "Crescimento Industrial e 
Industrialização: Revisões nos Estágios do Desenvolvimento Eco
nómico do Brasil". Dados, 9. Rio. 

BANFIELD (E.), 1958 The Moral Basir of ii Backward Society. New 
York: The Free Press. 

BEIGUELMAN (Paula), 1968 - "O Processo Politico no Império, de 
1840 a 1869". Revista Brasileira de Estudos PoUtkos. VoI. 22, 
janeiro. Belo Horizonte. 

BENDIX (Reinhard), 1956 - Work and Authority ln Industry. New 
York: Wiley. 

---- 1960 - Max Weber - An Intellectual Portralt. New York: 
Doubleday. 

.-.----. 1964 - Na/ioll Btlildil1g and Citi:t.enship. New York: John 
Wí!"y & Sons. 

I ')M, "Soeinl SI mi i fi c: II in and I he PoliticaI Community". 
C{'/I,I. S"I/II.I Il/lIl f'O/IIi'/'. I(,!ilndo por Itdnhard Bcndix e Seymour 
M. Líl'Het. Nnv York: 'J'lw 1'1'('(' PrcNs, 

----.- J970 ~- "Tt'adilion and Mod"l'I1ily Hc:consid('red", cm 
Emblatted ReasOft. Ncw YOl'k: Oxrord Univel'sity Prcss. 

BERELSON (Bernard; P. F. Lazarsfeld c William N. PcPhcc), 1956 _ 
Voting: A Study of Opinion Formation in ti Presidentíal Cam
paign. Chicago: Chicago University Press. 

BOEHRER (George C. A.), 1954 - Da Monarquia a República (História 
do Partido Republicano do Brasil) - 1870-1889. Traduzido para 
o Português por Berenice Xavier. Rio: Ministério da Educação 
e Cultura, Serviço de Documentação. 

---- 1966 - "The Brazilian Republican Revolution: Old and New 
Views". Luzo-Brazilian Review, n.· 2, pp. 43-57. 

BOXER (C. R.), 1952 Salvador de Sá and lhe Struggle for Brazil and 
Angola. Londres. The Atholone Press. 

1957 - Tbe Duteh in Bra:t.il. Oxford: Claredon Press. 
1962 Tbe Golden Age of Brazil. Berkeley: The University 

of Califorrua Press. 
BRIGADÃO (Clóvis), 1971 - Poder e Legislativo 110- Brasil. Dissertação 

de Mestrado. Rio: Instituto Universitário de Pesquisas, IDÍmeo
grafado. 

BURNS (Bradford E.), 1970 - A History of Brazil. New York: Co
lumbia University Press. 

CALMON (Pedro), 1959 - Hist6ria do Brasil. VoI. 3. Rio: José 
Olympio Editora. 

CAMPBELL (Angus; Phillip E. Converse; Warren E. Miller e Donald 
Stokes), 1960 - The American Voter. New York: John Wiley 
& Sons. 

12 177 



CARDOSO (Fernando Henrique), 1962 - Capitalismo e Escravidão no 
Brasil Meridional. São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

CARNEIRO (J. Fernando), 1950 - Imigração e Colonização no Brasil. 
Rio de Janeiro: Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de 
Filosofia, Cadeira de Geografia do Brasil. 

CARONE (Edgar), 1969 - A Primeira República (Texto e Contexto). 
São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

---- 1970 A República Velha (Instituições e Classes Sociais). 
São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

---- 1971 - A República Velha (Evolução Política). São Paulo: 
Difusão Européia do Livro. 

CARVALHO (José Murilo de), 1968 - "Estudos de Poder Local no 
Brasil", Revista Brasileira de Estudos Politicas. Junho, n." 25-26, 
pp. 213-248. Belo Horizonte. 

1974 - "As Forças Armadas na Primeira República: O 
Poder Desestabilizador". Cadernos do Departamento de Ciência 
Política, 1, março, Belo Horizonte. 

CASTRO (Antônio Barros de), 1971 - Ensaios sobre a Economia Bra
sileira. Vols. 1 e 2. Rio: Editora Forense. 

CAVES (Richard), 1965 - "Vent for Surplus Models of Trade and 
Development". Trade, Growth and the Balance of Payments. 
Editado por E. Baldwin e outros. Amsterdam: North Holland 
Publishing House. 

CINTRA «Antônio Octávio e Fábio Wanderley Reis), 1966 "Poli-
. tica e Desenvolvimento: O Caso Brasileiro". América Latina. VoI. 

9, p. 3. 
---- 1971 - "A Integração do Processo Politico no Brasil: algu

mas hipóteses inspiradas na literatura", Revista de Administração 
Pública. VaI. 5, p. 2. Rio: Fundação Getúlio Vargas. 

---- 1974 "A Política Tradicional Brasileira: Uma Interpretação 
entre o Centro e a Periferia". Cadernos do Departamento de 
Ciência Política, 1, março, Belo Horizonte. 

COARACY (Vivaldo), 1965 O Rio de Janeiro no Século Dezessete. 
Rio: José Olympio Editora. 

CONVERSE (Phillip E.), 1964 "The Nature of Belief Systems in 
Mass Politics". Ideology and Discontent. Editado por David E. 
Apter. New York: The Free Press. 

CORNBLIT (Oscar), 1967 "Imigrantes y Empresarios en la Politica 
Argentina". Desarollo Económico. VoI. 6, p. 24. 

CORTES CONDE (R. e Ezequiel Gallo) , 1967 - La formácion de la 
Argentina Moderna. Buenos Aires: Paiclos. 

(:i ISER (Lewis), 1956 The Functions of Social Conflíct. Glencoe: The 
J7rce Press. 

«) IX (Oliver Cromwell), 1964 - "The Preindustrial City Reconsidered". 
T/w Sociologícal Quarterly. pp. 133-144. 

(:I INIIt\ (Euclides da), 1940 Os Sertões (Campanha de Canudos). 
Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves. 

líS 

DAHL (Robert), 1968 - "Power". International Encyclopedia 01 Social 
Sciences. VoI. 12, pp. 405-415. New York. 

DEAN (Warren), 1969 - The Industrialízation of São Paulo, 1880-1945. 
Austin: The Universíty of Texas Press. 

DEER (Noel), 1949 - The History of Sugar. VoI. 2. Londres. 
DELFIM NETTO (Antônio), 1959 - O Problema do Café no Brasil. 

São Paulo: Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 
da Universidade de São Paulo. 

KEUTSCH (Karl W.), 1966a - The Nerves of Govemment. New York: 
The Free Press. 

---- 1966b "Social Mobilization and PoliticaI Development". 
Politicai Development and Social Change. Editado por Finke e 
Gable. New York: Wiley. 

DI TELLA (Torcuato S.), 1972 "La Búsqueda de la Fórmula Polí-
tica Argentina". Desarollo Ecof16mico, '101. 11, 42-44. 

DIAZ ALEJANDRO (e. F.), 1967 - "The Argentine Tariff, 1906-1940". 
Oxford Economic Papers, vo1. 19, 1. (Março). 

DIEGUES (Hector L.), 1968 --- Ar}!,clltinl( y Alutrália: AIJ',fl/los aspectos 
de stJ dt.'Jilmllo. DOClllllento de Trnhajo. n." 3R. Buenos Aires: 
Instituto Di Tdla, Centro de lllvestigacione~ 1\conómicas. 

DIE(alF.S (Malluel .Ir.). (')(,., /l/Ii!!fIIÇílO, IIrh'/IIizaçiío, IlIdtwrilllizarão. 
Rio: Centro Brasileiro de I't:St(UiSllS EJul'lIciollllis. 

Dir('lo1'111 (;('rnl de ](stutlstÍca, 1895 -- ReCt·II.f/:IIIllen/o Geral de 1890, Dis
trito F"dl'ml. Rio de Janeiro, pp. 416-421. 

DUARTE (Nl'stor), 1930 - A Ordem Privada e a Organização Política 
Nacioflal, vol. 172, 19, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
coI. Brasiliana. 

EISENSTADT (S. N.), 1966 
tice-Hall. 

Modernizatíon; Protest and Change. Pren-

Estado de Minas Gerais, 1929 - Secretaria da Agricultura. Minas Gel'ais 
e o Bicentenário do Cafeeiro no Brasil. Belo Horizonte. 

O Bstado de São Paulo, 1973 - "O Mau Aluno de Hist6ria". Editorial, 
dia 7 de janeiro, domingo. 

----- 1974a - "São Paulo, Pot~ncia Politica". ,Em "Notas e 
Informações", p. 3, dia 23 de junho. 

~--- 1974b - "Egydio: de São Paulo sairá o modelo político", 
dia 16 de junho de 1974, p. 4. 

FAORO (Raymundo), 1958 Os Donos do Poder - Formação do 
Patronato Político Brasileiro. Porto Alegre: Editora Globo. 

FAUSTO (Boris), 1970 - A Revolução de Trinta, Historiografia e His
t6ria. São Paulo: Editora Brasiliense. 

FElERABEND (Rosalind e Ivo K), 1966 - "Agressive Behavior Within 
Politics, 1948-1962 - A Cross·National Study". Journal of Con
llict Resolution, voI. 10, 3. 

'179 



FERREIRA FILHO (Manoel Gonçalves), 1972 - A Democracia Possível. 
São Paulo: Editora Saraiva. 

FERRER (A. e E. L. Wheelwright) (s. d.). Industrializat~on in -kgen
tina and Australia: A Comparative Study. Buenos Aires: Instituto 
Torcuato Di Tella, Centro de Investigationes Económicas. 

FERRER (Vicente), 1914 - Guerra dos Mascates. Lisboa: Livraria Ven
tura Abrantes. 

FLEISCHER (David V.), 1972 - Politicai Recruitment in lhe Stat; of 
Minas Gerais, Brazil (1890-1970). Tese de PhD. para a Uruver
sity of Florida, rnimeografada. 

FLYNN (Peter), )1970 - "The Revolutionary Legion and the Brazilian 
Revolution of 1930". Latin American Alfairs. Editado por Ray-
mond Carro Londres: Oxford University Press. . 

FONTOURA (João Neves da), 1963 - Memórias, 11, A Aliança Liberal 
e a Revolução de 1930. Porto Alegre: Editora Globo. 

FRANCO (Celína do Amaral Peixoto Moreira; Lucia Lippi; e Maria 
Aparecida A. Hirne) , 1970 - "O Contexto Político da Revo
lução de 30". Dados, 7. 

FRANK (Andrew Gunder), 1967 - "Capitalist development and under
development in Brazil". Capitalism and Underdevelopment in 
Latin America. New York: Month1y Review Press. 

FREYRE (Gilberto), 1944 - Formação da Sociedade Brasileira. Rio: 
Editora José Olympio. 

FURTADO (Celso), 1966 -- Subdesenvolvimento e Estagnação na Amé
rica Latil/a. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 

1%8 - 'J'he Economic Growth of Brazil - A Survey From 
Colonial to Modern Times. Tradução de R. W. de Aguiar e E. 
C. Drysdale. Berkeley: University of California Press. 

1972 - Formação Económica do Brasil. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional. 11.' edição. 

GALLO (Ezequiel), 1967 - "The Argentine Tariff, 1906-1940". Oxford 
Economic Papers, voI. 19, 1. 

---- 1970 - "Agrarian Expansion and Industrial Development ia 
Argentina, 1880-1930". Latin American Affairs. Editado por 
Raymond Carro Oxford; Oxford University Press, St. Antony's 
Papers, n.· 22. 

GEIGER (Pedro Pinchas), 1962 - Evolução da Rede Urbana Brasileira. 
Rio: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. 

GERMANI (Gino), 1962 - Política y Sociedad en una Época de Tran
sición. Buenos Aires: Paidós. 

GERSCHENKRON (Alexandre), 1962 - Economic Backwardness in His
torical Perspective. Cambridge: Harvard University Press. 

GOLGHER (Isaias), 1956 - Guerra dos Emboabas. Belo Horizonte: 
Ed. Itatiaia. 

HEGEL (G. W.), 1940 - Principes de la Philosophie du Droít. Tra
dução de Andre Kaan. Paris: Gallimard. 

180 

HEINTZ (Peter), 1964 - "E! Problema de la Indecisi6n Social en De
sarollo Econ6mico". Anales de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, vol. 1, 1. 

1970 - Un Paradigma Sociológico deI Desarollo. Buenos 
Aires: Editorial del Instituto. 

HIPPOLYTE (Jean), 1965 - Études sur Marx et Hegel. Paris: Marcel 
Riviere. 

HOFFERBERT (Richard), 1966 - "The relation between Public Policy 
and sorne structural and environmental variables in American 
States". APSR 60, Março, pp. 73-82. 

HOLANDA (Sérgio Buarque de), 1960 - História Geral da Civilização 
Brasileira. São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

---- 1966 - "Movimentos da População em São Paulo no Século 
XVII". Revista do Instituto de Estudos Brasileiros,!. 

lIORTA (Cid Rebelo), 1965 - "Famílias Governamentais de Minas 
Gerais" . Segundo Seminário de Estudos Mineiros. Belo Hori
zonte: Universidade Federal de Minas Gerais. 

IIUNTINGTON (Samuel P.), 1957 - The Soldier and lhe State. Cam
bridge, Mass.: Harvard University Press. 

1968 - Politica! Order iII Chal1!1.iI1J!, Socictics. New JIavcn: 
Yale University Press. 

r ANNI (Oct,ívio), 1%5 - Fr/"d() (' C'I,iltlli.\lJ/lI. Rio de J~Ill"iro: Editora 
Civiliza(ío Brasileira. 

ll;J,(,SIAS (I'rallcism) , 1~)'j7 - - "Suplelllelllo I.ilcr;\rio". /:'s/ado de São 
I'a,,/(). I (, de 11I:tr<;O. 

I')'ill /'(}fírica J:col/t;lJ/ica tllI (,"OVCYl/O }'rovillcial (1835-
-188')) , I{i" d,' .lanciro: Institulo Nacional do Livro. 

.lACUAIUllJo: (Jklio), 1%1 - "A Rentíncia do Presidente Quadros e a 
Crise Política Brasileira". R.evista Brasileira de Ciencias Sociais, 
B<:1o Horizonte: Universidade de Minas Gerais, voI. 1, n.· 1. 

---- 1962 - Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Polí
tico. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura. 

KAMENKA (Eugene), 1962 - The Ethical Foundation of Marxism. New 
York: Routledge and Kegan Paul. 

KAZTMAN (Ruben), 1972 - "Dependency and the Absorption of Social 
Tensions in Latin American Nations". A Macrosociological Theory 
of Societal Systems. Editado por Peter Heintz. Bem: Hans Huber 
Publishers. 

KEY (V. O.), 1949 - Southem Politics. New York: A. Knopf. 
KIENEN (Mathias C.), 1954 - The Indian Policy of Portugal in lhe 

Amazon Region. Washington: Catholic University of America. 
KLEIN (S. Herbert), 1969 - uThe Colored Freedmen in Brazilian So

ciety". Journal of Social History, vol. 3, n.· 1, p. 50. 

KIJllN (Thomas S.), 1962 - The Structure of Scientific Revolutions. 
Chicago: Chicago University. Press. 

J.AFER (Celso), 1965 - "O Problema dos Valores n'Os Lusíadas". Re
vista Camoniana, voI. II. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
InstitUto de Estudos Portugueses. 

181 



LAMOUNIER (Bolivar), 1969 - "Ideologias Conservadoras e Mudanças 
Estruturais". Dados, 5. Rio de Janeiro. 

LEAL (Victor Nunes), 1948 Coronelismo, Enxada e Voto. Rio de 
Janeiro. 

LEFF (Nathaniel H.), 1969 - "Long-Term Brazilian Economic Deve
lopment". The Journal 01 Economic History, September. 

---- 1972 "Desenvolvimento Econômico e Desigualdade Re-
gional: Origens do Caso Brasileiro". Revista Brasileira de Eco
nomia, voI. 26, 1, jan-março. 

LEITE (Mario), 1961 - Paulistas e Mineiros Plantadores de Cidades. 
São Paulo: Edart. 

LEITE (Serafim), 19.38-1950 - História da Companhia de Jesus no Brasil. 
10 volumes. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. 

LERi\lER (Daniel), 1958 The Passing of Traditional Society. New 
York: Free Press. 

LIMA (Aleides), 1935 - HistÓria Popular do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Livraria O Globo. 

LIMA JUNIOR (O. B. de; L. M. Gomes Klein; e A. Soares Martins), 
1970 - O Advogado e o Estado no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
Dados. 

LINZ (Juan), 1964 "An Authorítarian Regime: Spain". Cleavages, Ideo-
logias, and Party Systems. Editado por Erik-Allardt e Yrjo 
Littunen. Helsinki: Academic Bookstore. 

1966 - "The Eight Spains". Comparing Nations. Editado 
por L. Merrit e S. Rokkan. New Haven: Yale University Press. 

LIPSET (Seymour Martin), 1967 - O Homem Politico (PoliticaI Man). 
Tradução de Alvaro Cabral. Revisão técnica de Moaeir Palmeira e 
Otávio Guilherme Velho. Rio de Janeiro: Zahar Editora. 

LOBO (Eulalía Maria Lahmeyer), 1965 "'Alguns Aspectos da História 
da Mesa do Bem Comum dos Mercadores". Atas do Quinto Co
loquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. 

LONG (G.), 1947 "Australia in the Second World War". Australia. 
Editado por C. HartIey Grattan. Cambridge: Harvard University 
Press. 

LOVE (Joseph L.), 1971 - Rio Grande do Sul and Brazilian Regionalism, 
1882-1930. Stanford: Stanford University Press. 

1973 "External Financing and Domestic Politícs: The Case 
of São Paulo, Brazil, 1889-1937". Editado por Robert E. Scott 
em Latln American Modernizatlon Problems, University of Illinois 
Press, pp. 23&259. 

LOWI (Theodore J.)' 1964 - "American Business, Public Policy, Case 
Studies and PoliticaI Theory". W orld Politics, 14, 4, junho. 

1969 The End of Liberalism: Ideology, Policy and the 
Cri!is of Public Authority. New York: W. W. Norton & Co. 

MACHIAVELLI (N.), 1940 - The Prince. New York: The Modem 
Library. 

MAGALHÃES (Irene Maria), 1970 - "Antecedentes da República: Inter
vencionismo Militar e legimitidade". Dados, 7. Rio de Janeiro. 

182 

MAIA (Prado), 1965 - A Marinha de Guerra do Brasil na Colônia e no 
Império. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio. 

MANCHESTER (Alan K.), 1933 - British Pre-eminence ln Brazil, Us 
Rise and Decline. ChapeI Hill: Univ. North Carolina Press. 

---- 1969 "The Transfer of the Portuguese Court to Rio de 
Janeiro". ConlUet and Contínuity in Brazilian Hístory. Editado 
por H. H. Keith e S. F. Edwards. Columbia, Soo Carolina: 
Univ. of South Carolina Press. 

MANNONI (O.), 1956 - Prospero and Caliban: The Psyehology o/ 
Colonization. New York: Praeger. 

MARSHALL (1'. H.), 1964 - Oass, Citizenship and Social Development. 
New York: Doubleday & Coo 

MARX (Karl), 184.3 - "Critique of Hegel's Phílosophy of the State", 
em Easton, Loyd D. e Kurt H. Guddat, Writings of the Young 
Marx on Philosophy and Society. Garden City, New York: 
Anchor Books, 1967. 

---- 1967 Fondements de la critique de l'Economie Politique. 
Tradução de Roger Dange,ille. Paris: Anthropos. 

MCCLELLAND (David C.), 1961 - The Aehieving Society. Princeton: 
D. Van Nostrand. 

MELO (J. Soares de), 1929 - A Guerra dos Emboabas. São Paulo: n. p. 

MELO (Mario), 1941 - "A Guerra dos Mascates como afirmação Nacio
nalista". Revista do Institl/to Arqueol6gieo, lIÍJt6rico e Gcol'.rá-
fico de Pernambuco, vol. .36. . 

MERTON (R. K.), 1957 "Latent and Manifest Functions". Social 
Theory and Social Structllre. Glencoe: The Free Prcss. 

---- 1967 - On Theoretícal Sociology (Five Essais, Old alld New). 
New York: Free Press. 

MILLER (W. D. e Stokes), 196.3 - "Constituency Influence in Congress". 
Ameriean Politicai Science Review, vaI. 57, I, março. 

MINAS GERAIS (Estado de), 1929 Minas Gerais e o Bicentenário do 
Cafeeiro. Belo Horizonte: Secretaria da Agricultura. 

MOOG (VIANA), 1954 Bandeirantes e Pioneiros. Rio de Janeiro: 
Ed. Globo. 

MOORE (Barrington Jr.), 1966 - Social Origins of Dietatorship anã 
Democracy-Lord and Peasant in the Making of the Modem World. 
Boston: Beacon Press. 

MORA Y ARAUJO (Manuel), 1972 - "Structural Tension, Economic 
Development and Changes in the LeveI of Conflicts". A Macro
sociological Theory of Societal Systems. Editado por Peter Heintz. 
Berna: Hans Huber Publishers. 

!\1( )RNER (Magnus), 1953 - The Politica! and Economic Activities aI 
the Jesuits ln the La Plata Region. Stockholm: Institute of 
Ibero-Amerícan Studies. 

M< mSE (Richard M.), 1964 - "The Heritage of Latin American • Edi
tado por Louis Hartz. The Foundatíon of New Societies. New 
York: Harcourt. 

183 



____ 1970 - Formação Histórica de São Paulo. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro. 

MURVAER(Vatro), 1966 "Some Tentatíve Modifications of Weber's 
Typology; Ocddental vs. Oriental City". Social Forces, vaI. 44, 
março. 

NEIVA (Artur Heh1), 1945 - O Problema Migratório Brasileiro. Rio 
de Janeiro: Imprensa Nacional. 

____ e J. Fernando Carneiro), 1950 - "Ligeiras Notas a Respeito 
do Quadro da Imigração no Brasil a partir de 1819". Imigração 
e Colonização no Brasil. Rio de Janeiro: Universidade do Brasíl, 
Faculdade' Nacional de Filosofia. 

NETTL (J. P.), 1968 - "The State as a Conceptual Variable". World 
Politics, vaI. 20, 4. 

NUN (José), 1965 - "A Latin American Phenomenon: The Middle Class 
Military Coup". Thends in Social Science Research in I:atin. Ame
rican Studies. Editado por José Nun. Berkeley: Umverslty of 
California, Institute oi International Studies. 

NURKSE (Ragnar), 1968 - "Contrasting Tren~s in the 19th and 20th 
Century World Trade". Reprinted as 'Patterns of Trade and 
Development". Economics of Trade and Development. Editado 
por James D. Theberge. New York: Wíley. 

O'DONNELL (Guillermo), 1972 - "Modernizaci6n y Golpes Militares 
(Teoria, comparaci6n y el caso argentino)". Desarollo Econ6-
mico 47, 12, outubro-dezembro. 

OLIVEIRA (J. J. Machado de), 1913 - Revista do Instituto Histórico 
de São Paulo. 

ONODY (Oliver), 1960 - A Inflação Brasileira (1820-1958). Rio de 
Janeiro. 

ORGANSKI (A. F.), 1969 - "Fascism and Modernization" .. The Nature 
. of Fascism. Editado por S. D. Woolf. New York: Vmtage Books. 

PAIM (G.), 1957 - Industrialização e Economia Nacional. Rio: ISEB. 
PARAHYBA (Maria Antonieta), 1970 - "Abertura Social. e Participação 

Política no Brasil (1870 a 1920)". Dados, 7. RIo. 
PASSOS {Alaor) , 1968a "Developmental Tensions and PoliticaI Sta-

bilíty". Journal 01 Peace Research, 1. 
____ 1968b - "Transição e Tensão nos Estados Brasileiros". 

Dados, 5. Rio. 
PAULA LOPES (R.), 19.36 - "La Colonisation au Brésíl". Revue Inter

nationale du Travail, voI. 33, 2. 
PENA (Maria Valéria Junho), 1971 - Setor Empresarial C Poder ~olítico 

em uma Area Dependente. Tese de Mestrado. Belo Honzonte: 
Departamento de Ciência Política, mimeografada. 

PEREIRA REIS (Elisa Maria), 1972 - Política Cafeeira e Interesses de 
Classes. . Tese de Mestrado. Rio: Instituto Universitário de 
Pesquisas do Rio de Janeiro. 

PETERSON (P. J.), 1962 - Brazilian Politicai Parties: Formation, Orga
nization and Leadership. Tese de PhD. para a University of 
Michigan. 

184 

PINTO (Virgílio Noya), 1969 - "Balanço das Transformações Econômicas 
no Século XIX". Brasil em Perspectiva. Editado por Manuel 
Nunes Dias e outros. São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

POLSBY (Nelson), 1963 - Communíty Power and PoliticaI Theory. New 
Haven: Yale University Press. 

POMPER (G.), 1967 - "Classification of Presidential Elections". Journal 
o/ Politics, voI. 29, agosto. 

POULANTZAS (Nicos), 1969 - Clases Sociales y Poder Político en el 
Estado Capitalista. México: Siglo XXI Editora. 

PRADO (Caio Jr.), 1945 - Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia. 
São Paulo: Editora Brasiliense. 

PYE (Lucien), 1962 Politics, Personalíty and Nation Building. New 
Haven: Vale University Press. 

QUEIRóS (M. L Pereira de), 1956-1957 - "O Mandonismo Local na 
Vida Politica Brasileira". Anhembi, voL 24-26. São Paulo. 

RAMOS (Alberto Guerreiro), 1961 - A Crise do Poder no Brasil (Pro
blemas da Revolução Nacio/zal Brasileira). Rio: Zahar. 

RAMOS (Augusto), 1934 - "A Intervenção do Estado na Lavoura Ca· 
feeira". O Café. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do Café. 

ROKKAN (Stein), a sair - "Dimensions oE State Formation and Nation 
Building, A Possible Paradigm". The Formation 01 National S/ates 
in Western Europe. Editado por Charles TiIly. A ser publicado 
pelo Committee on Comparative Politics, Social Science Rescarch 
Counei!. 

---- e S. M. l:ipset), 1967 - "Cleavage Structures, Party Systems 
and Voter Altgnments: an Introouction". Party Systems and Voter 
Alignments. Editado por S. Rokkan e S. M. Lipset. New York: 
Free Press. 

ROMEIRO (Manuel Olympio), 1930 - São Paulo e Minas na Economia 
Nacional. São Paulo: Empresa Gráfica Revista dos Tribunais. 

ROMERO (Sylvio), 1912 - O Castilhismo no Rio Grande do Sul. Cidade 
do Porto. 

ROSEMBERG (Hans), 1966 BureaucracYJ Arístocracy and Autocracy. 
The Prussian Experience, 1660-1815. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press. . 

SANTA ROSA (Virgílio de), 1933 O Sentido do Tenentismo .. Segunda 
edição publicada: Que foi o Tenentismo?, 1963. Rio de Janeiro: 
Ed. Civilização Brasileira. 

SANTOS (Wanderley Guilherme dos), 1967 - "A Imaginação Político
-Social Brasileira", Dados, 2 - 3. Rio. 

---- 1972 - Góverning by Decree. Ensaio apresentado no Semi-
nário sobre Indicadores Sociais do Desenvolvimento Nacional, 
do Conselho Internacional de Ciências ~ociais. Rio de Janeiro, 
maio. 

---- 1973 - "Estratégias de Descompressão Política". Instituto 
de Pesquisas e Assessoria do Congresso, Brasilia, outubro. mimeo· 
grafado. 

185 



SARAIVA (José Antônio), 1909 - Inquisição e Cristãos-Novos. Porto: 
Editorial Inova. 

SARFATTI (Magali), 1966 - Spanish Bureaucratic Patrimonialism in 
America. Berkeley: University of California, Institute of Inte
na tional Studies. 

SCHATTSCHNEIDER (E. E.), 1960 - The Semi-Sovereign People. New 
York: Holt, Rinehart and Winston. 

SCHMITTER (Phillipe C.), 1971 - Interest Conllict and PoliticaI Change 
in Brazil. Stanford: Stanford University Press. 

1972 - "La Portugalizaci6n de Brasil". Estudos Internacio
nales, vol. 19, julho-setembro. 

1974 - "StH the Century of Corporatism?" The Review 
01 Politics, 36, l. 

SCHWARTZMAN (Simon), 1966 - Den politiske prosess i Latin-Ame
rika. Minerva's Kvartalsskrilt. Oslo. 

1967 - "Resenha de Celso Furtado: Subdesenvolvimento e 
Estagnação na América Latina". Revista Latino-Americana de 
Sociologia, n.O 2. 

1969 - "Desenvolvimento e Abertura Política". Dados, 6, 
p. 24. Rio. 

---- 1970 - "Representação e Cooptação Política no Brasil". 
Dados, 7. Também aparece em: Desarrolto Económico, 41. 

---- 1971a - "Veinte afios de Democracia Representativa en Bra
sil". Revista Latino-Americana de Ciencia Política. 

- --- 1971b - "O Dom da Eterna Juventude". Dódos, 8. 
- ---- 1972 - "International Systems and Intra-National Tensions". 

.II Macro.rociolof!.ical Theory 01 Societal Systems: 1. Editado por 
Pcter TIeintz. Bcm: Hans Huber Publishers. 

. --_.- 1973<1 - l{CJi,iOl1al Cleavages alld Politicai Pa.trimonialism in 
llrazil. Tese de Doutorado, Universidade de California, Berkeley, 
mi ITIl'< 19ra LIdo. 

- - _._- -.. - 197Jb - "Twenty Years of Representative Democracy in 
Brazil". Editado por H. Alker, K. Deutsch e A. H. Stoezel em 
Malhematical Approaches to Politics. Amsterdam. 

1973c - "Regional Contrasts within a Continental Scale 
State: Brazil". Building States and Nations, editado por S. N. 
Eisenstadt e S. Rokkan. Vol. 2. Beverly HiJls e Londres: Sage 
Publications. 

1973d - "Desenvolvimento Econômico e Política Patrimonial". 
Dados, 10, Rio. Aparece também em Desarollo Econ6mico, 13, 
p. 49, como "Empresa rios y Política en el Proceso de Industria
lizací6n. Argentina, Brasil, Australia". 

1974 - Back to 1Veber: Corporatism and Patrimonialism ii: 
the Seventies. Trabalho apresentado no Seminário sobre Cor
poratismo e o Estado Corporatista. Universidade de Pittsburgh, 
abril, mimeografado. 

SILVA (Fernando Antonio Rezende da), 1971 - "A Evolução das 
Funções do Governo e a Expansão do Setor Público Brasileiro". 
Pesquisa e Planejamento, vol. 1, 2. 

186 

SILVA (Hélio), 1968 - 1933 - A Crise do Tenentismo. Rio: Ed. Civi
lização Brasileira. 

SIMONSEN (Roberto), 1962 - Hist6ria Económica do Brasil, vol. 10. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, CoI. Brasílíana, formato 
gigante. 

SINGER (Paul), 1968 - Desenvolvimento Económico e Evolução Urbana. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional. 

SJOBERG (Gideon), 1960 - The Preindustrial City. New York: The 
Free Press. 

SMITHIES (Arthur), 1965 - "Argentina and Australia". The American 
Economic Review, vol. 55, 2, maio. 

SOARES (Gláucio A. D.) , 1973 - Sociedade e Política no Brasil. São 
Paulo: Difusão Européia do Livro_ 

SOARES (José Carlos Macedo), 1925 - Justiça - A Revolta Militar em 
São Paulo. Paris : Imprimérie Paul Dupont. 

SODRÉ (Nelson Werneck), 1944 - Formação da Sociedade Brasileira. 
Rio: Ed. José Olympio. 

STEIN (Stanley J.), 1957 - Vassouras, A Braziliall Coi/ce l.III/11/ry, 
1850-1900. Cambridge: Harvard Univcrsity Prcss. 

STEPAN (Alfred), 1971 - Thc Mili/ary iII l'olitics. PrinCl'loll: l'rin
ceton University Press_ 

TAUNAY (Afonso E. de), 1924 -- NOII DI/cor, Duco (No/lcias Je.' S;io 
Paulo, 1565-1820). São Paulo: Typ. Ideal, H. L. Cantoll. 

TILLY (Charles), a sair - "Reflections on the History of Europcan 
Statemaking. Postscrípt: Western statemaking and theories of 
politicai development". The Formation 01 National States i/l 
Westem Europe. Editado por Charles TilIy . 

Tribunal Superior Eleitoral, 1964-1970 - Dados EstatEsticos. 8 volumes. 
Brasília: Departamento de Imprensa Nacional. 

TRINDADE (Hélgio), 1974 - Integralismo (O Fascismo Brasileiro na 
Década de 30). São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

VALADARES (Benedito), 1966 - Tempos Idos e Vividos. Mem6rias. Rio: 
Editora Civilização Brasileira. 

VASCONCELOS (Diogo de), 1948 - Hist6ria Antiga de Mimzs Gerais, 
vol. 2. Rio: Instituto Nacional do Livro. 

VIANA (Oliveira), 1949 - Instituições Políticas Brasileiras, vol. 2. Rio: 
Ed. José Olympio. 

---- (s. d.) - Raça e Assimilação. Rio: CoI. Brasiliana, vol. 4. 

VIEIRA DA CUNHA (M. W.), 1963 - O Sistema Administrativo Bra
sileiro. Rio: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. 

VINHAS (M.), 1970 - Estudos sobre o Proletariado Brasileiro. Rio: 
Ed. Civilização Brasileira. 

WATKINS (M.), 1963 - "A Staple Theory of Economic Growth". The 
Canadian Joumal 01 Economics and Political Science, vol. 29, 
2, maio. 

187 



WEBER (Max), 1958- The City. Traduzido e editado por Don Martin· 
da!e e G. Neuwith. New York: Free Press. 

__ -.,.-_ 1968 Economy and Society. New York: Bedminster Press. 
WEFFORT(Francisco C.L 1965.- '.'Política ~e .. Ma~sas". rofítica e 

Revolução Social no BrasIl. Rio: Ed. Clviltzaçao Brastlelra. 
WILSON (]. Q. e E.C. Banfie!d), 1964 - "Public Regardiness as a 

Value Premise in Voting Behavior". American Political Science 
Review, vaI. 58, 4, dezembro. 

WIRTH (J. D.), 1964 - "Tenentismo in the Brazilian Revo!u~ion of 
1930". Hispanic American Historical Review, voI. 44, maIO. 

Wiüfoge! (A. Ka~l), 1957 - Oriental Despotism. New Haven: Yale 
University Press. 

188 

íNDICE 

Agradecimentos . - . .' .'. . . . 
• ............... ~ w ....... ~ ••• ~ .............. . 

Capítulo I; Política Representativa e Grupos de Interesse ....... . 

1. Estado e Representação PoHtica .................... . 
2. Um Marco de Referência Estrutural: Capitalismo Oci-

dental e Pattimonialismo .......................... . 
3. A perspectiva política: Cooptação e RepreSentllção ... . 
4. Conceitos, Teorias e Paradigmas .................... . 

7 

9 

9 

18 
21 
25 

Capítulo II; Patrimollialismo e Regionalismo. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 31 

1. Estado c Sociedade ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
2. Crescimento do Estado e Privatização do Poder ........ 35 
3. Patrimonialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
4. As Quatro Regiões ................................. 43 
5. Conclusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Capítulo III: Origem Hist6ricas: Centro e Periferia sob Dominação 
Portuguesa ......• , ......•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

1. O Setor Público e o Setor Privado ........ ,.,...... 57 
2. Os Padrões de Colonização: Bandeirantes e Pioneiros .. 59 
3. A Expansão de São Paulo .......................... 61 
4. Descalços no Sul; A Guerra dos Emboabas ........... 65 
5. A Integração do Nordeste .......................... 67 
6. Descalços no Norte; A Guerra dos Mascates .......... 69 
7. Consolidação Política e Decadência Económica ........ 71 
8. A Vida Politica no Século Dezenove ................. 74 

Capítulo IV; Expansão Económica e Política Patrimonial ........ 81 

1. A Expansão Económica dos Países "Novos" .......... 81 
2. Impulso Externo e Diferenciação Externa: Argentina e 

Austrália .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 84 
3. Um Modelo de Mudança ............................ 86 
4. A Economia PoHtica da Expansão do Café ........... 92 
5. Síntese: O Padrão de Dependência Patrimonial ........ 101 

189 



Capítulo V: A República Velha: Desequilíbrios Regionais e Des-
centralização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 

1. De Províncias a Estados . .. ...... .. ... .. .. . ........ 106 
2. Regionalismo e Centralização no Movimento Republicano 109 
3. A Base Regional do Militarismo: Rio Grande do Sul .. 115 
4 . São Paulo e Minas Gerais ... . ... .. . . .... . ... . .. ... 120 
5. A Revolução de 1930 - Fatos e Ideologias . .... ..... 125 
6 . A Nova Centralização ... . ... . ... . ... . ........ . .. .. 130 

Capítulo VI: A Democracia Representativa em Perspectiva ........ 136 

1 . A Expansão da Participação Politica . . . . . .. .. ........ 136 
2. Um Esquema de Interpretação . ... .. . . .......... ... 142 
3. Os Resultados Eleitorais . ... ........................ 148 
4. Conclusões ... .. ... .. ...... .. ... . ................ , 154 

Epflogo: O Modelo Paulista .. ....... . . . ... .. ................. 163 

BibliografÚl Citada..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 176 

190 

* 
Este livro foi composto e 
impresso pela EDIPE Artes 
Gráficas. Rua Domil1go. 
Paiva. 60 - Slío Paulo. 


	sao_estadonac1.pdf
	Binder2.pdf
	Scan-150118-0004.pdf
	sao_estadonac2.pdf
	Scan-150118-0001.pdf


	Scan-150118-0005.pdf



